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TIL BLANDET PARCELHUSOMRÅDE
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PÅGÆLDENDE AREAL ER MARKERET SOM PERSPEKTIVAREAL OG ØNSKES MEDTAGET SOM BOLIGOMRÅDE.
VED EN LOKALPLANÆNDRING AF GRUNDAREALET VIL
DEN NUVÆRENDE LANDBRUGSDRIFT MED SVINEAVL
BLIVE NEDLUKKET.
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01 INDLEDNING
Nærværende materiale er et høringssvar til Kommuneplan 2021 i Aarhus Kommune. Materialet
vedrører etableringen af et nyt boligområde ved
Segalt.

Aarhus Kommune er bekendt med problematikken omkring svineavlen på matr.nr. 10a og har
modtaget flere henvendelser herom fra borgere i
Løgten, Skødstrup og Segalt.

Planområdet i materialet omfatter matr.nr. 6g og
del af 10a, Segalt By, Skødstrup. Således kan
planområdet naturligt indeles i 2 delområder,
nemlig matr.nr 6g og en del af 10a.

Planområdet er disponeret med tanke på etablering af en mangfoldig beboergruppe. Der udlægges således grundarealer til både parcelhuse og
række- og dobbelthuse i både ét- og to plan.
Området vil fremadrettet kunne tiltrække beboere alle aldersgrupper og med den korte afstand
til Letbanen er området ligeledes attraktivt for beboere med arbejde og uddannelse i både Aarhus
og Grenå.

Segalt by er placeret på en landskabelig højderyg og planområdet er således karakteriseret
ved et skrånende terræn mod nord og øst.
Ved en lokalplanændring af grundarealet vil den
nuværende landbrugsdrift med svineavl på matr.
nr. 10a blive nedlukket.
Svineavlen og de tilhørende faciliteter er uhensigtsmæssigt placeret ift. den eksisterende boligbebyggelse, og ikke mindst ift. den igangværende og fremtidige udvikling af området.

Matrikel 6n, der støder op til planområdet langs
Segaltvej er allerede omdannet til rækkehuse i to
plan og tilsøgningen hertil har været stor.
Ny tilkørselsmulighed til Segaltvej fra Kirkeholtvej
(587) og Løgtenvej (563) er allerede etableret og
skaber god forbindelse fra planområdet til både
Grenåvej (15) og Nordjyske Motorvej (E45).
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DELOMRÅDE 1
Udgør den nordlige del af planområdet og er i dag karakteriseret som markområde med terræn skrånende mod
nordøst.

DELOMRÅDE 2
Udgør planområdets sydøstlige del og er i dag karakteriseret
som markområde med terræn skrånende mod øst.
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BILLEDVINKLER

NÆROMRÅDET
I nærområdet er tidligere erhverv på matrikel 6n omdannet til rækkehusbebyggelse.
Endvidere udstykkes 3 grunde til parcelhusbebyggelse på matrikel nr. 6k, 6l og
6m

02 NÆROMRÅDET
EFTERSPØRGSEL EFTER BOLIGER I SEGALT

Lokalområdet efterlyser flere boliger til den
brede beboersammensætning.
Her følger en udtalelse fra en lokal ejendomsmælger med indgående kendskab til området:

“Det er vores opfattelse, at hele postnr 8541
vokser hastigt. Og at der i den grad fortsat
er stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde
primært til unge børnefamilier.
Vi oplever også at kunderne i stigende grad
gerne vil have landidyl tæt på byen. – Og det
tilbyder Jeres udstykning i Segalt.
Segalt tilbyder landidyl tæt på Aarhus og med
særdeles gode logistik muligheder.
Da selve Skødstrup by er bygget ud, giver det
rigtig god mening at udbygge Segalt, som er
nærmeste nabo. Alle aldersgrupper/kundetyper mangler boliger i området, og det begrænser den naturlige rotation.
Både unge familier, seniorer, fraskilte mv. søger
med lys og lygte.

Det vil derfor være særdeles attraktivt med parcelhusgrunde, hhv. et og to plans rækkehuse til
at opfylde det lokale behov.
Jeg håber på alles vegne at udstykningen går
igennem.

Med venlig hilsen
Thomas Hansen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE, Køberrådgiver m/Tryghedsmærke
Estate Allebo ApS
Bystævnet 3
8520 Lystrupv”

03 RAMMEBETINGELSER
RAMMEOMRÅDE

Den nordøstlige del af planområdet ligger inden for
rammeområde 390410JO i forslag til Kommuneplan
2017. Rammeområdet er udlagt perspektivareal, der
indtil byudvikling af arealet skal anvendes til jordbrugsformål.
Rammebestemmelserne for området
er uændrede fra Kommuneplan 2013 til forslag til
Kommuneplan 2017, bortset fra at tidshorisonten for
inddragelse til byformål er ændret fra 2021 til 2029.
Den øvrige del af planområdet ligger inden for rammeområde 390017GK og 390413BL.

RAMMEOMRÅDE
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerformål
Rekreative formål
Perspektivareal

ZONESTATUS

Størstedelen af området ligger i landzone. Det sydvestligste
hjørne af området ligger i byzonen for
Segalt.

NATURBESKYTTELSE

I den midterste del af planområdet er et areal med
udpeget § 3-eng samt en mindre sø ligeledes omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3. Eventuel anvendelse
af disse arealer skal ske i overensstemmelse
med områdets naturbeskyttelse.

LANDSKAB

Planområdet er i forslag til Kommuneplan 2017 allerede
udpeget som perspektivareal og ligger derfor
ikke inden for område med landskabsværdier.

KYSTNÆRHED

Den sydøstlige del af planområde ligger inden for
kystnærhedszonen. Området ligger bag eksisterende
skov, by og motorvej, og områdets udbygning vurderes
således ikke at ville påvirke oplevelsen af kystlandskabet.

NATURBESKYTTELSE
Kystnærhedszone
Hede (§3)
Sø (§3)
Byzone
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04 FORSLAG TIL BEBYGGELSE
PLANOMRÅDETS KVALITETER

PLANOMRÅDET

Er beliggende nord for Løgten og i umiddelbar forlængelse af landsbyen
Segalt mod nordøst. Landskabet har et skråndende forløb, der giver udsigt
mod øst over Kalø Vig og skovene ved Studstrup. Planområdet består i
dag af marker der støder op til et centralt beliggende naturområde med
sø og eng.
Langs boligområdernes kantzone etableres primært enfamiliehuse som
åben-lav bebyggelse, hvilket sikre et flot udsigt til skov og bugt.
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05 AREALER
OVERBLIK

N

DELOMRÅDE 1
ENFAMILIEHUSE:
DOBBELTHUSE:
RÆKKEHUSE 2-PLAN:
RÆKKEHUSE 1-PLAN:

6 STK.
16 STK.
20 STK.
7 STK

GRUNDAREAL: 		
BOLIGAREAL:
BEBYGGELSESPCT:

21.660 M²
6.225 M²
29 %

1

DELOMRÅDE 2
ENFAMILIEHUSE:
DOBBELTHUSE:
RÆKKEHUSE 2-PLAN:
RÆKKEHUSE 1-PLAN:

20 STK.
14 STK.
27 STK.
22 STK.

GRUNDAREAL:
BOLIGAREAL:
BEBYGGELSESPCT:

41.331 M²
10.710 M²
26 %

2

ENFAMILIEHUS

ÅBEN-LAV

TÆT-LAV

TÆT-LAV

TÆT-LAV

06 REFERENCER
RÆKKEHUSE OG DOBBELTHUSE

06 REFERENCER
PARCELHUSE

07 FORSLAG TIL FREMTIDIG PLANLÆGNING
Med idéoplægget vil vi foreslå, at der fastsættes
nye rammeområder for arealerne omfattet af denne
mappe. For bebyggelserne i både delområde 1 og 2
fastsættes rammeområder for åben-lav samt tæt-lav
boligbebyggelse:
• Max. etageantal: 2
• Max. bygningshøjde: 8,5 m
• Max. bebyggelsesprocent: 40
• Fremtidig zonestatus: Byzone
Derudover anmoder vi om, at der udarbejdes en
lokalplan, der udlægger området til rekreative formål
og boligformål i form åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse som vist i nærværende materiale.
Planområdets landbrugsaktiviteter vil ophøre ved endelig vedtagelse af en lokalplan som beskrevet herover.
Vi står naturligvis til rådighed for en nærmere uddybning af vores tanker og idéer.
Kontaktperson:
Stefan Magnusson
Arkitekt MAA
STEBARK ApS
stefan@stebark.dk
+45 51 21 57 71
Nærværende oplæg er udviklet for:
Jens Fahlberg, ejer af
Trim Development Aps

