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Holmskovtoften 
Indlæg til debat om Planstrategi 2019 
 
På vegne af grundejer Holmskovtoften ApS, fremsender Plusform Arkitekter herved indlæg til 
debat om Planstrategi 2019. Indlægget omhandler et areal beliggende vest for Holmskovtoften i 
Malling, matr.nr. 9f og 9ø, afgrænset i princippet som vist på skitse herunder.  
 

 
Herover ses forslag til afgrænsning og ændret udnyttelse af matr.nr 9f og 9ø 



Indlægget ønskes vurderet under overskriften Arealer til alle boligtyper, da området anses for 
velegnet til at opføre en blandet boligbebyggelse, der i sammenhæng med eksisterende 
boligbebyggelse langs med Gammel Østergårdsvej, kan afrunde bydelen ud mod det punkt hvor 
Gammel Østergårdsvej indsnævres og fortsætter som gang- og cykelsti under Oddervej. 
 
Beskrivelse af hovedidé 
 

• Det på skitsen viste areal, matriklerne 9f og 9ø, ændrer rammebetegnelse fra nuværende 
erhvervsramme til boligramme, evt. overførsel til Ramme 310609BO.  

• Der udlægges areal til en begrønnet jordvold i kanten af området mod vest og nord, i 
princippet som vist på illustrationen, f.eks. udformet som den eksisterende jordvold bag 
enfamiliehusene langs med Gammel Østergårdsvej.  

• Den del af jordvolden der ligger op mod erhvervsområdet, udlægges i en bredde der sikrer 
at volden kan opnå en højde der skærmer nyt og eksisterende boligområde fra 
erhvervsområdet. 

• Den del af jordvolden der vender ud mod Oddervej, udlægges i en bredde og højde der 
sikrer en funktion som støjafskærmning mod Oddervej. Den ønskes desuden beplantet. 

 
 
Ved at udføre den viste planlægning af arealet, åbnes der mulighed for at hele nordsiden af 
strækningen Gammel Østergårdsvej herefter vil fremstå ensartet og bebygget ud mod vejarealet 
og med en grøn beplantet vold bag boligerne samt at erhvervsområdet med erhverv i 
virksomhedsklasserne 2 – 3 afskærmes fra både eksisterende og nyt boligområdet, visuelt og 
støjmæssigt. Der er desuden mulighed for at lave en visuelt god sammenhæng med den 
eksisterende vold, der ligger som en afgrænsning nord for husrækken langs nordsiden af Gammel 
Østergårdsvej. 
 
Beskrivelse af baggrunden 
 
Inden for Kommuneplanramme 310614ER, ligger det ubebyggede og uanvendte areal, matriklerne 
9f og 9ø som tilsammen er på ca. 12350 m2. De to matrikler er, sammen med matrikel 2ae, i 
kommuneplanen udlagt til erhvervsformål i form af pladskrævende varegrupper inden for 
virksomhedsklasserne 2 - 3. Ejer af arealet har gennem flere år forsøgt at udleje eller sælge de to 
matrikler 9f og 9ø, da der ikke er behov for arealet til udvidelse af ejers virksomhed.  
 
Fuldmagt fra ejer, som dokumentation for adkomst til arealet, eksisterende kommuneplanramme 
310614ER samt eksisterende kommuneplanramme 310609BO er vedhæftet. 
 
                       Med venlig hilsen 
 
                       Mette Grønborg  |  arkitekt maa  |  partner 
                        
                       plusform arkitekter Aps 
                       Museumsgade 24 b 
                       8000 Aarhus C 
                       86 13 67 66  |  22 10 77 95 
 

                        



Ramme 310614ER - Malling

Generelle rammer for anvendelsestypen

32 - Erhvervsområde - Pladskrævende varegrupper

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I området kan der desuden etableres offentlige
funktioner i det omfang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke
adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at der ikke
er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning.
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) kan der kun etableres detailhandel i form
butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan indpasses i City
eller bydelscentrene. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til
de enkelte virksomheders produktionslokaler. Butikstyper til særligt pladskrævende varegrupper er
defineret i planloven.



En lokalplan skal fastlægge hvilke varegrupper, der kan forhandles i området, hvor der kan placeres
butikker og angive maksimale bruttoetagearealer for butikstyper. Forud for placering af møbelbutikker
i områder udlagt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, skal der redegøres
for, hvorfor en placering i City, bydelscentrene eller aflastningscentrene ikke er mulig.
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, såfremt særlige
hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Konkrete bestemmelser for rammeområdet

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 2-3
Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal og det bebyggede
areal må ikke overstige 50% af grundens areal
Max. etageantal: 2  Max. bygningshøjde: 10m  Max. bebyggelsesprocent: 50 for den enkelte ejendom
 
Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Samlet for rammeområdet kan der
maksimalt opføres butiksareal på op til 10.000 m² til særligt pladskrævende varegrupper. I forbindelse
med den videre udbygning af området, skal grundvandsdannelsen sikres. På arealer der er
registreret som sårbare for grundvandet, må højst 50 % af den enkelte ejendom bebygges eller
befæstes. Dette krav vil dog eventuelt kunne fraviges på baggrund af materialevalg eller tekniske
løsninger, der sikrer en tilsvarende grundvandsdannelse.
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign.

Noter

Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, der konkret kan
placeres i OSD og begrænsninger i forhold oplag mv. der gælder for forskellige virksomhedstyper
mv., henvises til kommuneplanrammernes bilag: ”Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse”.



Ramme 310609BO - Malling

Generelle rammer for anvendelsestypen

1 - Lav bolig

Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse med varierede
bebyggelsesformer.
Bebyggelsesformerne vil kunne omfatte villaer, forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse,
herunder dobbelthuse og, når der er nævnt bebyggelsesregulerende bestemmelser herfor, også lave
etageboliger.
Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i
boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne. Erhverv omfatter servicevirksomheder og
mindre fremstillingsvirksomheder m.v. Når erhverv og offentlige formål etableres, udvider eller ændrer
benyttelse, må det lokale vejnet ikke belastes nævneværdigt mere. Områdets præg af boligområde



skal bibeholdes, og erhverv og offentlige formål skal tilpasses omgivelserne med særlig hensyn til
bygningernes størrelse, deres udformning, samt parkering og adgangsforhold.
Der kan desuden etableres enkelte dagligvarebutikker på op til 400 m² og enkelte
udvalgsvarebutikker på op til 200 m², når det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning.

Konkrete bestemmelser for rammeområdet

Max. bygningshøjde: 8.5m  Max. bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom  
Grundstørrelsen kan kun reduceres til under 700 m², hvis der er tale om udstykning til tæt lav
boligbebyggelse eller dobbelthuse.
Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse og lign. må dog være 40 for den enkelte ejendom.



CVR-nummer 38806580

Adresse c/o Sven Neermark
Stationspladsen 4, 1.

Postnummer og by 8340 Malling

Startdato 08.05.2017

Virksomhedsform Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse Ja

Status Normal

Telefon 23413865

Mail svenneermark@gmail.com

Kommune Aarhus

Branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål Selskabets formål er at besidde-, opføre- og udleje ejendomme og anden
dermed forbundet virksomhed herunder passiv kapitalanbringelse og
investeringer.

Momsregistreret Slå op på skat.dk

Regnskabsår Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato 08.05.2017

Udvidede virksomhedsoplysninger

Dato: 13.08.2019

Holmskovtoften ApS

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.

Side 1



Kapitalklasser Nej

Registreret Kapital 500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode 01.10.2016 - 30.09.2017

Tegningsregel Selskabet tegnes af direktøren.

Direktion (Direktør)
Sven Gorm Neermark
Stationspladsen 4, 01.
8340 Malling 

Revisor BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tangen 9
8200 Aarhus N 

Tegningsregel, personkreds og revisor

Legale Ejere S.M.N. MALLING ApS
c/o Sven Neermark
Stationspladsen 4, 1.
8340 Malling
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 08.05.2017

Reelle Ejere Sven Gorm Neermark
Stationspladsen 4, 01.
8340 Malling
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 10.10.2017

Ejerforhold

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.
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