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Høringssvar om medtagelse af matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup i den østlige del af Løgten i temaplanlægning for arealer til alle boligtyper i Aarhus Kommune.
Løgten er et populært lokalsamfund i Aarhus Kommune og rummer som opland til
Aarhus store kvaliteter inden for bosætning, rekreation og friluftsliv. Samtidig rummer Løgten rig mulighed for boligudbygning – en boligudbygning, som kan imødekomme efterspørgsel fra både børnefamilier og seniorer om at bosætte sig tæt
på Aarhus.
På vegne af ejerne af matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup Peter Carlsen og Christian Carlsen genfremsendes, jf. bilag 1, hermed forslag om, at Aarhus Kommune indarbejder matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup med
adressen Hjelmagervej 3a, 8541 Skødstrup i temaplanlægningen for arealer til
alle boligtyper i Aarhus Kommune. Dette med henblik på at planlægge for arealer
til lave boligtyper i området.
Området, der omfatter matr.nre. 1a og 2ha Hjelmager By, Skødstrup, udgør et
areal på ca. 8,3 ha og er beliggende nord for Hjelmagervej samt i umiddelbar tilknytning til bebyggede boligområder i den østlige del af Løgten, jf. vedlagte kortbilag. Desuden er området beliggende inden for 600 m fra letbanestandsningsstedet i Løgten.
Området er i dag en landbrugsejendom med gårdbebyggelse og anvendes til
jordbrugsformål. Gårdbebyggelsen er ikke udpeget med høj bevaringsværdi i
kommuneplanlægningen.
Særligt nærheden til byområdet Løgten og det plus, at området ligger i gåafstand
til det lokale bycenter ved Grenåvej og til letbanestandsningsstedet i Løgten ønskes taget i betragtning i et byudviklingsperspektiv med ny planlægning for området.
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Byudvikling i Løgten og temaplan for nye boligområder
- som en planlægning 'indefra og ud'
Planlægningen til boligformål for det aktuelle område vil i den videre kommuneplanlægning kunne ske 'indefra og ud' som en naturlig afslutning af byens bølgende kant mod landskabet og indgå i temaplanlægningen for nye arealer til alle
boligtyper. Det aktuelle område grænser umiddelbart op til områder, som er omfattet af kommuneplanrammer, jf. vedlagte kortbilag.
Fokus på at inddrage det aktuelle område i temaplanlægningen er at understøtte
den positive byudvikling, som Løgten har oplevet de senere år, og samtidig imødekomme den voksende efterspørgsel på boliger i Aarhus Kommune. Her tænkes særligt på efterspørgslen på ejerboliger som fritliggende énfamiliehuse, herunder huse på små grunde. Dette kan ske i kombination med tæt-lav boligbebyggelse og herved fremme områder med blandede boligformer, f.eks. seniorbofællesskaber eller bofællesskaber i øvrigt, i tråd med linjerne og konklusionerne i den
nye boligpolitiske redegørelse for Aarhus Kommune.
Planlægning for et boligområde nord for Hjelmagervej kan desuden bidrage til, at
de nye beboere kan skabe mere liv i byen ved at støtte op om de lokale butikker,
dagtilbud og andre servicefaciliteter i Løgten og Skødstrup. Alle disse funktioner
ligger inden for kort afstand til området. Nærheden til disse nøglefunktioner vil
fremme bæredygtig transport i nærområdet - såsom cyklen, ligesom nærheden til
letbanestandsningsstedet vil fremme bæredygtig transport til Aarhus.
Bevaringsværdigt landskab
I Kommuneplan 2017 er området udpeget som del af et bevaringsværdigt landskab og omfattet af retningslinjer herfor. Disse retningslinjer fastlægger bl.a., at
byggeri og anlæg skal udformes med særlig hensyntagen til landskabet, og det
skal dokumenteres, hvordan bygge- og anlægsprojekters visuelle indvirkning tilpasses områdets særlige karaktergivende landskabselementer.
Det bevaringsværdige landskab omkranser Løgten og strækker sig fra kysten
langs Aarhus Bugt til Løgtens østlige byområder samt fra Løgtens vestlige byafgrænsning ind over det åbne land vest for Løgten, jf. vedlagte kortbilag.
Afgrænsningen af det bevaringsværdige landskab langs byens kant kan tilpasses
ved inddragelse af det aktuelle område i kommuneplanlægningen. Dette ser ud til
at ske med temaplanlægning for landskaber i andre dele af Aarhus Kommune
ved inddragelse af nye arealer til boligformål.
Umiddelbart vil dette kunne ske ved en genvurdering af byens kant i forhold til påvirkningen af det bevaringsværdige landskab som helhed.
Med inddragelse af det aktuelle område som et boligområde i kommuneplanlægningen foreslås der planlagt for arealer til lave boliger i området. Dette svarer til
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højden af eksisterende boligbebyggelse, der i dag danner kant mod det bevaringsværdige landskab.
Bebyggelsen foreslås i det videre forløb skitseret og planlagt under hensyntagen
til områdets særlige karaktergivende landskabselementer og terrænforhold samt
med respekt for landskabets egenart. Landskabselementerne og egenarten kan
for eksempel indarbejdes som værdifulde grønne træk, som evt. kan fremhæve
en landskabsform, og rekreative islæt i bebyggelsen. Dette kan tillige ske ved facadebearbejdninger, begrønning af tage og facader samt ved stedtilpasset skala
af den nye bebyggelse, således at landskabets dannelsesformer ikke sløres.
På denne baggrund foreslås de landskabelige forhold ikke at hindre, at området
medtages i temaplanlægningen.
Kystnærhedszonen
Området indgår i kystnærhedszonen og er beliggende i en afstand af ca. 2 km fra
kysten.
Med inddragelse af det aktuelle område som et boligområde i kommuneplanlægningen foreslås der planlagt for arealer til lave boliger som énfamiliehuse og
åben-lav boligbebyggelse i området. Dette svarer til skalaen af den omgivende
bebyggelse, der i dag danner kant mod kystlandskabet.
Nærmere begrundelse for planlægning inden for kystnærhedszonen, herunder i
forhold til visuel påvirkning set fra kysten, vil ske i den videre planlægning, dvs. i
en lokalplans redegørelse.
Beliggenheden af ny lav bebyggelse i skala med den omgivende bebyggelse inden for kystnærhedszonen bør således ikke hindre, at området medtages i temaplanlægningen.
Støjmæssige hensyn
I Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune indgår støjkort af den støjmæssige
påvirkning fra vejtrafikken på statsveje, jf. vedlagte kortbilag med støjkort. Ifølge
kommunens støjbestemmelser må det udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører boliger og udendørs opholdsarealer, ikke overstige Lden 58 dB.
Det aktuelle område er til dels påvirket af vejtrafikstøj over grænseværdien fra
vejtrafik på Djurslandmotorvejen. Det gælder de nordlige og østlige dele af området. De øvrige dele af området er imidlertid ikke påvirket af vejtrafikstøj over
grænseværdien.
I en videre planlægning kan der foretages beregninger af, hvorvidt støjpåvirkningen på de nordlige og østlige dele af området kan nedbringes under grænseværdien, f.eks. ved støjafskærmning, ligesom der kan skitseres på løsninger for støjafskærmning under hensyntagen til landskabelige påvirkninger. Alternativt kan
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der udlægges ikke-støjfølsomme funktioner/anlæg såsom regnvandsbassiner på
støjramte dele af området. Disse sondringer sker som regel i forbindelse med lokalplanlægning.
På denne baggrund foreslås, at det aktuelle område medtages i temaplanlægningen.
Hensyntagen til grundvandsressourcer
I forhold til grundvandsressourcer er området beliggende inden for et område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og inden for et indvindingsopland til almene vandforsyninger, men uden for et NFI-område samt uden for et
boringsnært beskyttelsesområde.
Anvendelse til boligformål anses ikke som en grundvandstruende aktivitet. Boligformål vil i et planperspektiv kunne ske inden for OSD-området, da håndtering af
overfladevand fra tage samt færdsels- og parkeringsarealer kan ske under hensyntagen hertil.
Grundvandsinteresserne bør således ikke været et afgørende parameter for ikke
at medtage området i temaplanlægningen.
Konklusion
Det anbefales at medtage det aktuelle område for at efterkomme den
voksende efterspørgsel på boliger, herunder ejerboliger, i Aarhus Kommune.

›

›

Det anbefales, at det aktuelle område indgår i temaplanlægningen for
arealer til alle boligtyper og fremadrettet indgår i byudviklingen i den østlige del af Løgten, hvor planlægningen kan ske indefra og ud og som en
naturlig afslutning af byens bølgende kant mod landskabet.

›

Det anbefales, at udpegningen af bevaringsværdige landskaber tilpasses
ved at inddrage det aktuelle område til boligformål ved at genvurdere
byens kant i forhold til påvirkningen af det bevaringsværdige landskab
som helhed.

›

Det anbefales, at de støjmæssige hensyn undersøges nærmere ved lokalplanlægning for området under hensyntagen til landskabelig påvirkning,
ligesom der i forbindelse med lokalplanlægning redegøres for visuel påvirkning inden for kystnærhedszonen.
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Vi håber, at høringssvaret vil give anledning til, at området indarbejdes i temaplanen. Vi deltager gerne i yderligere dialog herom.
Med venlig hilsen
Maria Ljungbo Jensen
Byplankonsulent / arkitekt MAA
By- og Trafikplanlægning
Telefon/Phone: +45 56 40 00 00
Direkte/Direct: +45 56 40 82 74
Mobil/Mobile: +45 41 76 82 74
Email: mlje@cowi.dk

Bilag:
Bilag 1

Høringssvar til debatfasen af nærværende temaplanlægning

Bilag 2

Aktuelt område vist på matrikelkort,
tegning nr. 4.1 af 30.08.2021.

Bilag 3

Aktuelt område vist på områdekort,
tegning nr. 4.2 af 30.08.2021.

Bilag 4

Aktuelt område vist på kort med kommuneplanrammer,
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune
tegning nr. 4.3 af 30.08.2021.

Bilag 5

Aktuelt område vist med områder for bevaringsværdigt landskab,
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune,
tegning nr. 4.4 af 30.08.2021.

Bilag 6

Aktuelt område vist på støjkort med støjudbredning fra statsveje,
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune,
tegning nr. 4.5 af 30.08.2021.
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Boligformål på matr.nre. 1a og 2ha
Hjelmager By, Skødstrup
Matrikelkort med afgrænsning af
aktuelt område
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Boligformål på matr.nre. 1a og 2ha
Hjelmager By, Skødstrup
Områdekort med afgrænsning af
aktuelt område
Tegning nr. 4.2 - version 1.0
Dato
Sag
Mål
0

50

100

150

200

250m

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C
tel 56 40 00 00, www.cowi.com

30.08.2021
A234052
1:5000 @ A3

N

Hjelmagervej

H

je

lm

ag

er

ve

j

Boligformål på matr.nre. 1a og 2ha
Hjelmager By, Skødstrup
Kort med kommuneplanrammer
(KP2017) og afgrænsning af aktuelt
område
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Boligformål på matr.nre. 1a og 2ha
Hjelmager By, Skødstrup
Kort med områder for bevaringsværdigt
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Boligformål på matr.nre. 1a og 2ha
Hjelmager By, Skødstrup
Støjkort ift. statsveje (KP2017) med
afgrænsning af aktuelt område
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