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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt 
planens hovedtræk. 
 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område øst for Randersvej i den østlige del af Trige. 
Området er beliggende nord for Pannerupvej og øst for et eksisterende instituti-
onsområde. 
 
Sydøst for området ligger Trige Skov og vest for området ligger Trige Kirke. Umid-
delbart øst for området ligger desuden et § 3-beskyttet naturområde med eng, 
mose og et vandhul. 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 11,4 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommu-
nalt ejet og beliggende i landzone. 
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet bliver ved lokalplanes udarbejdelse anvendt til jordbrugsarealer. 
Fra lokalplanområdet er der fin udsigt til Trige Kirke mod sydvest, ud over Panne-
rup mose mod øst samt til Trige Skov og Skårup Skov mod hhv. sydøst og øst. 
Området er stærkt kuperet og skråner fra vest mod øst med et fald på ca. 18 m. 
 

 
 
Lokalplanområdet set fra Pannerupvej mod nord-øst 
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Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, der betegnes som et ind-
satsområde for drikkevandsbeskyttelse, og hvor der skal gøres en særlig indsats 
for at sikre grundvandet. 
 
Planens baggrund og mål  
 
Området er i Regionplan 2005 og i Århus Kommuneplan 2001 udlagt til byudvik-
ling. Der er i kommuneplanen udlagt et større byvækstområde i den nordøstlige 
del af Trige, hvoraf lokalplanområdet udgør den midterste del. 
 
Århus Kommune har ladet lokalplanen udarbejde for at give mulighed for etable-
ring af et nyt boligområde tilpasset områdets landskabelige kvaliteter. Det planlag-
te boligområde skal rumme et varieret udbud af boligtyper i form af åben-lav og 
tæt-lav boligbebyggelse samt institutionsbebyggelse.  
 
Lokalplanen fastlægger en vej- og stistruktur, som sikrer adgang til lokalplanområ-
dets fælles grønne friarealer og forbinder området med det eksisterende lokalsam-
fund. I området sikres derfor en gennemgående grøn landskabskile, som løber 
nord-syd i området og indenfor hvilken der etableres en hovedsti, som forbinder 
området med de omkringliggende områder og Trige By. 
 
Lokalplanens fastlægger desuden en hensigtsmæssig og varieret arealanvendelse 
gennem en opdeling af lokalplanområdet i delområder med forskellig anvendelse 
og karaktér. 
 
Desuden skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen og beplantningen tilpasser sig og 
fremhæver det kuperede terræn således, at dette bidrager til områdets oplevel-
sesmæssige attraktion.  
 
Planens hovedtræk 
Lokalplanområdet udgør matr. nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. 
 
Lokalplanområdets storparceller vejbetjenes fra Pannerupvej via fordelingsvej på 
matr. nr. 1a Trige By, Trige. 
 
Den tætteste del af bebyggelsen, den tæt-lave boligbebyggelse, placeres vest for 
områdets fælles friareal. Den mere åbne del af bebyggelsen, de åben-lave bolig-
bebyggelser for enfamilieshuse på egen grund, placeres øst for det fælles friareal 
og ud mod det åbne land. 
 
Lokalplanområdet opdeles i fem områder: I, II, III, IV og V. 
 
Lokalplanområdets område I og II opdeles desuden i storparceller placeret om-
kring et sammenhængende fælles friareal, der forløber nord-syd i området og som 
kan videreføres i kommende etaper af byudviklingen i den nordøstlige del af Trige. 
 
Område I er udlagt til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse som kæde-, 
række-, punkthuse eller gårdhavebebyggelse med tilhørende boligveje, parke-
ringsarealer og interne fælles udeopholdsarealer. Inden for området må der mak-
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simalt opføres et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 
35. 
 
Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksimal 
byggehøjde på 8,5 m. 
 
Område II er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse som fritlig-
gende enfamilieshuse, med tilhørende boligveje, parkeringsarealer og interne fæl-
les udeopholdsarealer. På den enkelte grund må der maksimalt opføres bebyggel-
se med et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på 25. 
 
Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksi-
mal byggehøjde på 8,5 m. 
 
Område III er udlagt til offentlige formål såsom børneinstitution og lignende formål 
med tilhørende veje, parkeringspladser og udeopholdsarelaer. Såfremt der ikke 
opføres offentlige formål i området, kan det i stedet anvendes som storparcel for 
tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for storparcel-
lerne i område I. 
 
Inden for lokalplanområdet kan i alt opføres i alt ca. 160 boliger. Lokalplanen inde-
holder bestemmelser, om at boliger skal opføres som lavenergihuse. 
 
Områder IV er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i lokalplanområdet i 
form af en grøn kile igennem området. 
 
Der placeres en hovedsti i den grønne kile, som skal føres under Pannerupvej i en 
niveaufri underføring.  
 
I det fælles friareal kan der etableres en hovedsti, opholdsarealer, legepladser og 
regnvandsbassin.  
 
Områder V er udlagt vej- og stiareal 
 
Med lokalplanen kan der indenfor område I opføres 8.263 m2 boligareal. Med en 
gennemsnitsstørrelse på 100 m2 giver planen mulighed for opførelse af ca. 82 tæt-
lave boliger. 
 
Med lokalplanen kan der indenfor område II opføres ca. 70 enfamilieshuse. 
 
Med lokalplanen kan der indenfor område III opføres bebyggelse til offentlige for-
mål såsom institutioner eller tæt-lav boligbebyggelse med et samlet etageareal på 
962 m2. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse svarer dette til ca. 9 boliger. 
 
Bebyggelsens udseende 
Lokalplanen fastlægger ikke retningslinier for den enkelte bebyggelses udform-
ning, men indeholder bestemmelser, som skal sikre, at tæt-lav boligbebyggelse 
indenfor hver storparcel udføres i ens materialer og med ens taghældning, så der 
opstår en sammenhængende arkitektonisk helhed indenfor de enkelte boligenkla-
ver i storparcellerne. 
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Åben-lav bebyggelse kan opføres efter de almindelige bestemmelser i bygnings-
reglementet. 
 
Beplantning 
I område IV skal der etableres beplantning i henhold til en af Natur og Miljø god-
kendt samlet plan. 
 
Den samlede plan for område IV skal sikre et rekreativt rum, som kan appellere 
både til afslapning og fysisk aktivitet. Området skal fungere som et samlende ele-
ment i det nye byudviklingsområde i Trige Øst og skal kunne rumme en variation 
af farver og former, f.eks. i form af beplantning, der indbyder til forskellige aktivite-
ter og leg.  
 
Konkret kan området indeholde bakkedannelser, som kan beplantes med træer og 
buske eller ligge åbent hen med højt græs og vilde blomster, og som om vinteren 
f.eks. kan bruges til en tur på kælk. Desuden kan der i området etableres mindre 
lunde, der foruden at fungere som rekreative elementer, også kan udgøre biotoper 
for flora og fauna og bidrage til områdets artsdiversitet og oplevelsesrigdom. 
 
Hække mellem boliggrupperne skal beplantes som en gennemgående ensartet 
hæk. 
 
Langs fordelingsvejen skal der etableres en ensartet allébeplantning, således at 
der dannes en klart opfattelig ryg for boligbebyggelsen. 
 
Veje og stier 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej via en ny stamvej. Stamvejen føres 
videre mod nord gennem lokalplan nr. 792 og tilsluttes Randersvej, så der på sigt 
også vil være adgang herfra.  
 

 
 
 
Principskitse for udformning af stamvej 
 
De enkelte boliger vejbetjenes fra interne boligveje, der føres frem til den enkelte 
grund eller til en boliggruppes fælles adgangs- og parkeringsarealer.  
 
Lokalplanen skal sikre, at boligvejene i den åben-lave bebyggelse anlægges som 
en blanding af køre- og opholdsareal, hvor der f.eks. kan være parkering, mindre 

Fortov Fortov 

Vest Øst 
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beplantede arealer eller flader i forskellige materialer såsom beton, gummi eller 
træ. Disse flader kan fungere som indbydende aktivitetsflader, der kan benyttes til 
at spille f.eks. hockey, tegne med kridt eller spille bold.  
 
Det er intentionen, at boligvejen skal fungere som socialt rum i den åbne lave bo-
ligbebyggelse. Boligvejene skal således udgøre en bearbejdet flade, der kan ska-
be identitet og rum for social interaktion indenfor den enkelte åben-lave boliggrup-
pe.  
 
For at skabe tilhørsforhold og forskel kan boligvejene i den åben-lave bebyggelse 
have forskellige design og rumme forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. 
 
Lokalplanen skal sikre, at der i område IV anlægges en hovedsti for gående og 
cyklister, som forbinder boligområderne i lokalplanområdet med de kommende bo-
ligområder nord og syd for lokalplanområdet. Denne sti vil sikre alle boligområder-
ne i Trige Øst forbindelse til Triges øvrige vej- og stinet og skal syd for lokalplan-
området krydse Pannerupvej med en niveaufri underføring.  
 
Der anlægges en natursti langs lokalplanområdets østlige afgrænsning. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 
 Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 

at området kan anvendes til en blanding af åben lav og tæt lav be-
byggelse med mulighed for opførelse af et udbud af flere boligty-
per 

at dele af området kan anvendes til offentlige formål 
at området opdeles i mindre, overskuelige enheder 
at der udlægges et fælles friareal med stiforbindelse til kommende 

boligområder nord og syd for lokalplanområdet 
at der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i 

området, og 
at landzonearealerne i lokalplanområdet overføres til byzone. 

 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter 

jf. matrikelkortet, følgende matrikelnumre: 1o og 14aø Trige By, Trige 
samt alle parceller der efter den 1. august 2008 udstykkes i området. 
Se fodnote1. 

 
Stk. 2. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III, IV og V, som vist på lo-

kalplankortet. Se fodnote1. 
 
Stk. 3. Men den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af 

lokalplanen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. 
 
Stk. 4. Der er landbrugspligt på matr.nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. Ejen-

dommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, 
indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote2 

 

                                            
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 
2 Ophævelsen af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejen-
dommens udstykning. 
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§ 3. Anvendelse 
 
 Område I 
 
Stk. 1. Området, der består af storparcellerne 1, 2, 3, 4 og 5, er udlagt til tæt-

lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, 
klyngehuse og o. lign med tilhørende fællesfaciliteter og –anlæg. 

 
 Der kan inden for storparcellerne ikke opføres etageboliger. 
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Stk. 2. Mindst 5 % af den enkelte storparcels areal skal udlægges som samle-
de bolignære fælles opholdsarealer for storparcellens beboere. 

 
 Opholdsarealerne kan delvist udformes bymæssigt med belægning og 

inventar som torv eller plads. De fælles opholdsarealer skal etableres 
efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Fælles for 
opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af opholds- og lege-
arealer. Ved godkendelse af bebyggelsesplaner skal det sikres, at area-
lerne er centralt beliggende i forhold til boligerne og at der opnås god til-
gængelighed for bevægelseshæmmede.  

 
 Område II 
 
Stk.  3. Området, der består af storparcellerne 6, 7 og 8, er udlagt til åben-lav 

boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. 
 
Stk.  4. Mindst 5 % af storparcellens areal skal udlægges som samlede bolig-

nære fælles opholdsarealer. Opholdsarealerne skal i princippet place-
res som opholds- eller aktivitetsareal i vejudlægget inden for den enkel-
te storparcels interne boligvej. 

 
 Opholdsarealerne kan udformes bymæssigt med belægning. De fælles 

opholdsarealer skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommu-
ne, Natur og Miljø. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have 
karakter af opholds- og aktivitetsarealer. Ved godkendelsen af udstyk-
ningsplanen skal det sikres, at arealerne er beliggende hensigtsmæs-
sigt på boligvejenes udlæg, således at, der med adskillelse fra køreba-
nen, skabes trygge rammer for deres udnyttelse.  

 
Stk.  5. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. 
 
 Område III 
 
Stk. 6.  Området er udlagt til offentlige formål i form af børneinstitution. 
 
Stk. 7. Opføres der ikke offentlige formål, jf. stk. 6 ovenfor, kan området an-

vendes til tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gæl-
dende for område I. 

 
 Område IV 
 
Stk. 8. Området er udlagt til fælles friareal (med regnvandsbassiner og sti) for 

lokalplanområdets beboere. 
 
Stk. 9. På opholdsarealerne må grundejerforeningen (se § 12) etablere anlæg 

til fælles formål med relation til ophold (ikke parkering, genbrugspladser 
o.l.). 

 
 
 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818 

10 

 Område V 
 
Stk. 10. Området er udlagt til vej- og stiareal. 
 
 Fælles bestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 11. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra 

deres boliger driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i 
boligområder – f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions-, samt klub-
virksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give 
ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på 
anden måde er til gene. 

 
Stk. 12. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning samt fæl-

lesanlæg i henhold til stk. 8 skal godkendes af Århus Kommune, Plan-
lægning og Byggeri. 

 
§ 4.  Udstykning 
 
Stk. 1. Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist på lokalplankor-

tet. To eller flere storparceller kan dog slås sammen og bebygges sam-
let. 

 
 Område I og III 
 
Stk. 2. Ved yderligere udstykning af storparceller i område I og område III jf.    

§ 3, stk. 1 og 7 til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets 
bestemmelser om mindste grundstørrelse på 700 m2 ikke. 

 
 Område II 
 
Stk. 3. Udstykningen skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. 
 
Stk. 4. Ingen grund i området må ved udstykning, arealoverførsel eller på an-

den måde udstykkes med en mindre størrelse end 700 m2. 
 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
Stk. 1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej - i princippet med place-

ring som vist på lokalplankortet. 
 
Stk. 2. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: 
 
 Vej og sti A-B    12 m bred 
 Vej C-D, E-F, G-H    10 m bred 
 D-I, J-N, O-K, F-L og H-M           10 – 15 m bred, 
 heraf anlagt kørebaneareal af mindst                     5 m bredde 
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 Hovedsti a-b, cykel- og gangsti     5 m bred 
 Stiforbindelse fra vej A-B til pkt. x    5 m bred 
 Natursti c-d      2 m bred 
 Fartdæmper, mrk. S 
 Vendeplads mrk. Z 
  

Der skal etableres gangsti langs vej A-B, der også er adgangsvej for nyt 
boligområde mod nord. 

 
Stk. 3. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje medsen-

des et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stier. 
 
Stk. 4.  Til vejen A-B må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende 

grunde, undtagen storparcel I1 og område III. 
 
Stk. 5. Vejadgang fra vejene C-D, E-F og G-H til storparcellerne 2, 3, 4, og 5 i 

område I skal i princippet etableres som vist på lokalplankortet. 
 
Stk. 6. På hver storparcel skal der etableres vendemuligheder for lastbiler (re-

novationsvogne, flyttevogne m.v.) 
 
Stk. 7. Der skal i lokalplanområdets østlige afgrænsning udlægges areal til en 

naturstiforbindelse mellem punkterne c-d, som angivet på lokalplankor-
tet. 
 
Den 5 meter brede stistrækning fra Pannerupvej i område II6 skal give 
adgang for kørsel med landbrugsmaskiner frem til matr. nr. 2a Trige By, 
Trige, der er beliggende uden for lokalplanområdet øst for område II7 
og II8. 
 
Naturstien indgår i område IV. 

 
Stk. 8. I punkt ”b” skal der kunne ske tilslutning videre i en niveaufri tunnel un-

der Pannerupvej. 
 
Stk. 9. I område II udlægges areal til bolig- og legevej i princippet som vist på 

lokalplankortet, hvor arealudlægget kan anvendes til opholds-/friarealer 
beliggende indenfor den 15 m brede del af udlægget. 

 
Stk. 10. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. 

gældende vejregler. 
 
Stk. 11. I område I, II og III skal der reserveres areal til parkeringsformål i over-

ensstemmelse med gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsare-
aler i Århus Kommune. 

 
Stk. 12. Der skal etableres stiforbindelse for gående fra stamvej A-B til eksiste-

rende institutioner vest for lokalplanområdet i punktet x, som vist på lo-
kalplankortet. 
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Stk. 13. Der skal reserveres et kileformet areal til udvidelse af vejudlægget på 
Pannerupvej svarende til et område på 1 m i nordlig retning af sidevej 
(til eksisterende institutioner) og 20 m mod øst af Pannerupvej. Arealet 
reserveres til anlæg af fortov fra sidevejen til den niveaufri tunnel i syd-
lig ende af stien a-b.  

 
 
§ 6. Teknisk forsyning 
 
Stk. 1. Nybyggeri skal opføres som lavenergihuse klasse 1 efter bestemmel-

serne i bygningsreglementet. 
 
§ 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Område I 
 
Stk. 1. Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på lokalplankortet angivne 

byggefelter. 
 
 Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger 

kan opføres uden for byggefelterne i en højde af maksimalt 3,5 m. 
 
Stk.2 Der må på storparcel nr.: 
  
 1. opføres maksimalt 3.039 m2 etageareal 
 2. opføres maksimalt 1.207 m2 etageareal 
 3. opføres maksimalt 1.325 m2 etageareal 
 4. opføres maksimalt 1.460 m2 etageareal 
 5. opføres maksimalt 1.256 m2 etageareal 
   
 I alt maksimalt 8.287 m2 etageareal 
 Se fodnote3. 
 
 Der kan herudover opføres 10 m2 udhuse og småbygninger pr. bolig, 

enten som fritliggende bygninger, efter Bygningsreglementets kap. 
2.7.7 som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammen-
byggede bygninger. 

  
Stk. 3. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. 
 
 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 

8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbin-
delse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til 
bygningslovgivningen fastlagt niveauplan).  

  

                                            
3 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 35 beregnet af stor-
parcellens areal fratrukket et skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at maksimalt 
tilladt antal m2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. 
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Stk. 4. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere storparcellens ydre afgræns-
ning mod anden grund, vej eller sti end 2,5 m. 

  
Stk. 5. Internt på storparcellerne gælder ingen særlige bestemmelser om høj-

de- og afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog i rimeligt omfang sikre til-
fredsstillende lysforhold og at der ikke er væsentlige indbliksgener. 

 
Stk. 6. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs opholds-

areal på mindst 25 m2.  
 
 Dette opholdsareal skal være umiddelbart tilgængeligt fra et af boligens 

opholdsrum eller fra et gangareal. 
 
Stk. 7. Til sikring af ovenstående bestemmelser må bebyggelse på den enkelte 

storparcel kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og 
Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se Fodnote4 

 
 Planen skal redegøre for: 
  

• Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. 
• Eventuel udstykning. 
• Placering af eventuelt fælleshus. 
• Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). 
• Placering af småbygninger og udhuse. 
• Bygningsprofiler, facader og materialer. 
• Terrænregulering. 
• Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder 

tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, fælles-
arealer o. lign.  

 
 Område II 
 
Stk. 8. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. 

Se fodnote5  
  
Stk. 9. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden kælder. 
 
 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 

8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbin-
delse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til 
bygningslovgivningen fastlagt niveauplan) 

 
Stk. 10. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel mod veje, sti, fællesareal 

og vendepladser end 2,5 m. 
 

                                            
4 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. 
5 Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal inkl. dens andel i fællesareal. Den angivne 
bebyggelsesprocent svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent af grundens nettoareal (excl. 
andel i fællesareal) på 27. 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818 

14 

Stk. 11. Garager, carport, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opfø-
res nærmere skel mod stier og fælles friarealer end 0,50 m. 

 
 Område III 
 
Stk. 12. Ved anvendelse til offentlige formål til børneinstitution må bebyggelses-

procenten for området ikke overstige 35. 
 
Stk. 13. I området må bygninger højst opføres i to etager foruden eventuel kæl-

der. 
 
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 
8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbin-
delse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til 
bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). 

 
Stk. 14 Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, jf. § 3, stk 6, må der i om-

rådet opføres maksimalt 962 m2 etageareal, se fodnote3. 
 
Stk. 15. Ny bebyggelse skal ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse opføres 

inden for de på lokalplankortet angivne byggefelter. 
 
Stk. 16. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder i øvrigt samme be-

stemmelser som for område I. 
 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 17. Af støjmæssige hensyn, jf. krav i § 10, skal opholdsarealer og boligbe-

byggelse i 1 etage placeres i en afstand på mindst 15 m fra midten af 
Pannerupvej. 

 
 Tilsvarende skal bebyggelse i mere end 1 etage placeres i en afstand af 

mindst 80 m fra Randersvej. 
 
 Støjbyggelinierne er angivet på lokalplankortet. Afstandskravet kan re-

duceres, såfremt der tages særlige hensyn ved udformning og oriente-
ring af bebyggelsen. Se §10, Støjforhold. 

 
Stk. 18. I område IV kan opføres fællesanlæg med placering godkendt af Århus 

kommune, Planlægning og Byggeri, samt enkelte andre mindre bygnin-
ger til fælles formål til lokalplanområdets beboere. 

 
Stk. 19. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyn-

digheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn 
eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke 
nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 

 
Stk. 20. På grunde med terrænfald på 1,5 m eller derover må grunden ikke pla-

neres for at tilpasse sig bebyggelsen, men bebyggelses skal tilpasse 
sig det faldende terræn. 
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§ 8. Bebyggelsens udseende 
 
 Område I og III ved tæt-lav boligbebyggelse 
 
Stk. 1. Boliger på en storparcel skal udføres i ens materialer og med ens 

taghældning.  
 
 Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre 

bygninger må opføres i andre materialer og med en anden taghæld-
ning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 2. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladel-

se fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. 
 
Stk. 3.  Almindelige udendørs radio– og tv-antenner – herunder parabolanten-

ner med en diameter på indtil 100 cm – må, hvis de anbringes på byg-
ninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. 

 
 Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsæt-

tes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 
 
 Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter 

en konkret vurdering af en antennes udformning – f.eks. antenner for 
radioamatører – tillade antenner med en større højde end angivet oven-
for. 

 
Stk. 4. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende 

skal de dele af anlægget der anbringes udvendigt på bygninger, indgå 
som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge.  

 
 
§ 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning 
 
Stk. 1. Friarealer jf. § 3 stk. 8, skal i princippet placeres som vist på lokalplan-

kortet. 
 
 På de fælles friarealer kan der etableres regnvandsbassiner, placeret i 

princippet som vist på lokalplankortet. Regnvandsbassinet skal udfor-
mes som et rekreativt element. 

 
Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti, nabogrunde og fælles opholds-

arealer må kun etableres levende hegn. 
 
 Levende hegn mod sti og fælles opholdsarealer skal plantes 0,30 m in-

de på egen grund. 
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Stk. 3. Langs vej A-B etableres allétræer af dansk løvfældende træart, i prin-
cippet som vist på illustrationsplanen. 

 
 Vejtræerne etableres i vejudlægget mellem vejkant/fortovskant og de 

enkelte grunde. 
 
Stk. 4. Der skal etableres beplantning i form af hække el. lign. til afskærmning 

af fælles parkerings- og renovationspladser i område I og III. 
 
 Område I og II 
 
Stk. 5. Der skal indenfor den enkelte storparcel etableres opholdsarealer fæl-

les for storparcellens beboere jf. § 3. Opholdsarealerne skal placeres 
centralt, så der opnås en god tilgængelighed og indrettes så de er vel-
egnede til ophold og leg. 

 
 Opholdsarealer kan udformes bymæssigt med belægning og inventar 

som torve eller pladser. 
 
 Område III 
 
Stk. 6. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder samme bestemmel-

ser som for område I. 
 
 
§ 10. Støjforhold 
 
Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen 

og opholdsarealer, ikke overstiger 55 dB(A) på døgnbasis fra trafikstøj. 
 
 
§ 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse 
 
 Generelt gælder det, at ny bebyggelse på den enkelte storparcel 

ikke må tages i brug før: 
  

• Vej A-B, vej C-D, E-F, G-H samt naturstien c-d er anlagt. 
• Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn, 

passende del af område IV. Se fodnote6 
• Veje, stier og parkeringspladser i det pågældende område eller 

storparcel er anlagt, samt at opholdsarealer er anlagt.  
Se fodnote6. 

 

                                            
6 Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensynsmæssigt kan færdiggøres, 
forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give di-
spensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for 
en rimelig tid. 
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§ 12. Grundejerforening 
 
Stk. 1. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i 

lokalplanområdet. Se fodnote7 
 
Stk. 2. Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område I, II og III skal være 

medlemmer af grundejerforeningen.  
 
Stk. 3.  Grundejerforeningen skal efter krav fra Århus Kommune, Planlægning 

og byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder.  
 
stk. 4.  Grundejerforeningen skal efter krav fra Planlægning og Byggeri sam-

menslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for til-
grænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige 
foreninger.  

 
 

 
 
 

                                            
7 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der 
er udarbejdet for lokalplanområdet. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle 
bydel. Lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 36.04.02BO.  
Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone. 
 

 
 

Udsnit af kommunens rammekort. 
Rammebestemmelser for område 36.04.02BO 
 
Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål og er udlagt til bebyggelse med en 
maksimal højde på 8,5m. bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. 
Maksimale bebyggelsesprocenter er som følgende: 
 
For åben lav bebyggelse: 25% for den enkelte ejendom. 
For tæt lav bebyggelse (rækkehuse og lign.): 35% for den enkelte ejendom. 
For etageboligbebyggelse: 40% for området under ét. 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen. 
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Anden fysisk planlægning 
 
Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget til byvækstareal. Lokalplanen er i 
overensstemmelse med regionplanen. 
 
Dispositionsskitse for Trige Øst 
 
”Dispositionsskitse for Trige Øst” indeholder anbefalinger til den efterfølgende lo-
kalplanlægning og angiver retningslinier om placering og fordeling af ny bebyggel-
se, fælles friarealer, offentlige formål, vej og stibetjening samt fysisk og funktionel 
sammenhæng til det omgivende landskab og den eksisterende by. 
 
Målet med ”Dispositionsskitse for Trige Øst” er at skabe et særligt attraktivt nyt bo-
ligområde i Trige. Området er karakteriseret og struktureret af et gennemgående 
landskabselement i form af en grøn kile, der løber igennem området fra nord mod 
syd. Fra den grønne kile er der skabt kontakt til det åbne land mod øst via grønne 
forbindelser langs boligveje og sekundære grønne kiler løbende øst – vest i be-
byggelsen. Dispositionsskitsen er vist på side 20. 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der er ikke registreret naturbeskyttelsesmæssige interesser i lokalplanområdet. 
 
Arkæologiske forhold 
 
Der er ikke tidligere registreret arkæologiske fund i lokalplanområdet. 
 
Moesgård Museet formoder, at området rummer en del spor efter forhistorisk be-
byggelse, der ved jordarbejde vil være omfattet af Museumslovens § 27. 
 
Museet anbefaler, at man i god tid forud for en byggemodning fjerner pløjejord i en 
serie parallelle søgegrøfter tværs over arealet, for herved at se om der endnu skul-
le være arkæologiske levn, som evt. kan kræve yderligere arkæologisk udgrav-
ning.  
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber og lignende, skal jordarbejdet standses i det 
omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes herom (Muse-
umslovens § 27). Museet vil da hurtigst muligt tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet 
kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
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Dispositionsskitse for Trige Øst 
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Overordnede vej- og stiforhold 
 
Randersvej og Trige Møllevej afgrænser Trige mod henholdsvis øst og vest. By-
samfundet gennemskæres at Vestermøllevej, Holmkærvej og Lergravvej. Der er 
ikke planer om ændringer i bysamfundets trafikstruktur.  
 
Lokalplanområdet vejbetjenes via Pannerupvej. Fra Pannerupvej er der adgang til 
Randersvej og det øvrige overordnede vejnet i kommunen. I lokalplanområdet 
etableres en stamvej, hvortil der knyttes en række boligveje, som giver adgang til 
de enkelte boligområder.  
 
Boligvejene i den åben-lave bebyggelse skal fungere som et socialt rum, hvor der 
f.eks. kan være parkering, mindre beplantede arealer m.m. der indbyder til at folk 
mødes omkring vejarealet. 
 
Stierne samles i hovedsti i det grønne fællesareal midt i bebyggelsen og leder via 
en tunnel under Pannerupvej videre til skole, institutioner m.m. i lokalsamfundet. 
Langs Pannerupvejs nordside etableres fortov på strækningen fra lokalplanens 
vestgrænse og frem til den niveaufri underføring via et trappeanlæg. 
 
Udover hovedstien er der udlagt en natursti langs lokalplanområdets østlige af-
grænsning. 

 
Trafikdiagram for Trige 
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Varmeplanlægning 
 
Århus Byråd har besluttet, at der forskellige steder i kommunen som forsøg skal 
opføres bebyggelse, der er udformet som lavenergihuse. Lokalplanområdet, der 
omfatter lokalplan nr. 818 nord for Pannerupvej, er udpeget til denne form for be-
byggelse. 
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Lokalplanområdet ligger i OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinte-
resser) Kasted og der er vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet.  
 
Der må derfor ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening 
i området, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Forbud mod brug af pe-
sticider fremgår af den deklaration, der er udarbejdet for lokalplanområdet. 
 
Der skal tinglyses en deklaration for området med forbud mod brug af sprøjtemid-
ler eller anden form for forurening, der ved nedsivning kan forurene grundvandet. 
 
Beboerne bør desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring 
og håndtering af forurenende stoffer såsom opløsningsmidler, olie- og benzinpro-
dukter, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en 
væsentlig forureningsrisiko.  
 
Vandforsyningsplanen 
 
Lokalplanområdet er omfattet af Århus Kommunes vandforsyningsplanlægning. 
 
Forureningsforhold – jord 
 
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 16. april 2008 ikke registreret poten-
tielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. 
 
Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes 
Regulativ for erhvervsaffald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Støjmæssige forhold 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i Kommuneplanens støj-
bestemmelser.  
 
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Randersvej og Pannerupvej.  
På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet i 
skel mod Randersvej beregnet til ca. 67 dB(A) og i skel mod Pannerupvej bereg-
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net til ca. 63 dB(A).  
 
Af kommuneplanens støjstøjbestemmelser fremgår det at det udendørsstøjniveau 
for boligbebyggelse og opholdsarealer ikke må overstige 55 dB(A) på døgnbasis.  
Det betyder at – uden støjafskærming – skal bebyggelse i en etage og opholds-
arealer placeres henholdsvis 55 meter fra vejmidten af Randersvej og 15 meter fra 
vejmidten af Pannerupvej.  
 
For bebyggelse i 2 etager skal man ud i en afstand af minimum 80 meter fra Ran-
dersvej. 
 
De ovennævnte afstande er under forudsætning af at terrænet er i niveau med 
vejmidterne samt at der ikke sker væsentlige ændringer i de forudsatte trafik-
mængder. Afstandene kan derfor skærpes yderligere eller lempes ved en konkret 
vurdering i forbindelse med byggemodning af arealet. Det skal således dokumen-
teres at støjbestemmelserne er overholdt, selvom der er anført støjbyggelinjer. 
 
Miljøvurdering 
 
I henhold til § 3 stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truf-
fet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet 
planen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af de to regionale ruter på Ran-
dersvej, samt Århus Sporvejes rute 3, endestation på Lergravvej i en afstand af 
ca. 500 m. 
 
Skoleforhold 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Bakkegårdskolens distrikt. 
 
 
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institu-
tioner: 
 
Dagtilbud 301: 

Pannerupvej 7, Trige 
   Smedebroen 23, Trige 
   Smedebroen 25, Trige 
Dagtilbud 302: 

Gl. Landevej 29, Spørring 
Dagtilbud 310:  

Pannerupvej 9, Trige 
Fritidshjem: 
   Trige Centervej 10, Trige 
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Fritidsklub: 
   Trige Centervej 75, Trige 
SFO: 
   Bjørnshøjvej 1, Trige 
 
Derudover har Århus Kommune, Børn og Unge reserveret areal til opførelse af in-
stitution indenfor lokalplanområdet. 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: NRGI Danmark 
 Duesager 22 
 8200 Århus N 
 
Vandforsyning sker fra: Århus Kommune 

Vand og Spildevand 
Bautavej 1 
8210 Århus V 

 
Kloakforsyning sker ved: Århus Kommune 

Vand og Spildevand 
Bautavej 1 
8210 Århus V 

 
Angående varmeforsyning har Århus Byråd besluttet, at der forskellige steder i 
kommunen som forsøg skal opføres bebyggelse, der er udformet som lavenergi-
huse. Lokalplanområdet, der omfatter lokalplan nr. 818 nord for Pannerupvej, er 
udpeget til denne form for bebyggelse. Der er ved lokalplanens vedtagelse ikke 
taget stilling til om området skal/kan forsynes med fjernvarme. 
 
Regnvand skal forsinkes i regnvandsbassin med en forsinkelsesvolumen på ca. 
2020m3 (samlet behov for hele byggemodningen). Bassinet skal udformes i hen-
hold til Vand og Spildevands retningslinier i vejledningen ”Regnvandsbassiner og 
vandløb”, som kan findes på Århus kommunes hjemmeside. Der må maksimalt af-
ledes 1 liter pr. sekund pr. ha fra regnvandsbassinet. 
 
Området skal afvandes til planlagt regnvandsledning i det nordøstlige hjørne af lo-
kalplanområdet. 
 
Spildevand skal afledes til planlagt spildevandsledning i lokalplanområdets nord-
østlige hjørne, som afleder spildevand til Trige Renseanlæg. Spildevandet skal af-
ledes ved gravitation. 
 
Der må ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået 
udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. 
 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune, 
Vand og Spildevand, Bautavej 1, 8210 Århus V. 
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Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet 
 
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse eller dispensation fra andre 
myndigheder. 
 
Bebyggelse af området 
 
Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning 
og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherre-
vejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlæg-
ning og Byggeri, tlf. 8940 2500. 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget ende-
ligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller an-
vendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 
uændret. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen gennemført, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
Planlægning, § 47. 
 
Lokalplanen indeholder i § 2 bestemmelse om, at den på matrikelkortet markerede 
del overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. Lov om Planlæg-
ning § 47 A. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærknin-
ger herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.








