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Erhvervsområde ved Århus Lufthavn

Videnpark  •
Servicevirksomheder  •

Administrationscenter  •
Videnbaserede erhverv  •
Teknologivirksomheder  •

Lettere fremstillingsvirksomhed  •

Videnpark
og erhvervsområde
- til videnbaserede erhverv
- tæt ved Århus Lufthavn
- centralt på Djursland
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INDHOLD
Introduktion - fordele - kort fortalt

Områdets placering på Djursland

Hvad bestemmer lokalplanen

Området vist på luftfoto

Udstykningsmuligheder

Fordele ved lokalisering i tilknytning til en lufthavn:

• Tæt på hele Verden

• God tilgængelighed

• God synlighed

• Central placering i arbejdskraftoplandet Djursland

• Lave etableringsomkostninger

• Vækstmuligheder

Henvendelse til:

Melgaard Ejendomme ApS
Slotsparken 10 B
8410 Rønde

Tlf:  2161 3606
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Områdets beliggenhed i forhold til de større
byer i området

Århus
Afstand .... befolkning

Randers
Afstand .... befolkning

Rønde
Afstand .... befolkning

Hornslet
Afstand .... befolkning

Ryomgård
Afstand .... befolkning

Nimtofte

Kolind

Ebeltoft

Grenaa
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Enestående beliggenhed
Lige op til Århus Lufthavn ligger et nyplanlagt område
til moderne virksomheder med behov for god og hurtig
forbindelse til hele verden.

Centralt placeret på Djursland og  med hurtig forbindelse
til alle større byer i regionen.

Et erhvervsområde, der vil få sin egen identitet med flotte
og spektakulære domiciler.

God synlighed i forhold til de større veje i området.

En forbedret vejforbindelse til og fra Århus er under plan-
lægning og forberedelse.

Lokalplanen er klar
Lokalplan nr. 89 for Midtdjurs Kommune sigter på at
skabe et attraktivt område med en markant og arkitekto-
nisk spændende bebyggelse, der i sin udtryksform indgår
i et naturligt samspil med det øvrige luftshavnmiljø.

Et delområde ud mod Stabrandvej er udlagt til liberale
erhverv, kontor-, administrations-, service-og udstillings-
virksomheder.

Dette åbner mulighed for etablering af et nyt rådhus i
området samt en videnpark.

I det nordlige delområde kan der tillige etableres lettere
og ikke-forurenende virksomheder af typen, der ikke kan
true grundvandsressourcerne.

Gode udnyttelsesmuligheder
Der kan i lokalplanens delområde I bygges i højder op til
10 m , og der kan bygges i op til 2 etager med udnyttelig
tagetage.

Bebyggelsesprocenten for en ejendom må ikke overstige
60, og op til 50% af en grund må bebygges.

Der kan etableres rumfang på op til 3 m3 pr. m2 af en
grunds areal.

Det betyder, at der kan opføres en 6 m høj bygning dæk-
kende halvdelen af en grunds areal.

Disse bestemmelser giver gode muligheder for moderne
arkitektur med dobbelthøje rum, indskudte etager mv.

Lokalplanen åbner mulighed for individuelt byggeri, så
den enkelte virksomheds ønsker og drømme vil kunne
imødekommes.

I lokalplanens delområde I må skellene mellem de en-
kelte ejendomme ikke markeres. Ubebyggede arealer skal
henligge i sammenhængende græs med mulighed for en-
kelte beplantninger og stammede træer mv.

Der må i zonen ud mod Stabrandvej ikke etableres skilte
og reklamer. Sådanne kan så integreres i facaderne, ek-
sempelvis som enkeltbogstaver og logoer i særlige felter
eller opstilles mod den interne adgangsvej.

Alt i alt bestemmelser, der gør det muligt at skabe et mo-
derne erhvervsområde med en spændende og dynamisk
fremtoning.

Lokalplanen åbner mulighed for markante og utraditionelle bygningsløsninger til de enkelte virksomheder



5

Individuelle behov kan imødekommes
3,3 ha eller ca.11 grunde ligger klar i størrelser over 2400
m2. Grunde kan udstykkes efter individuelle behov. Ek-
sempelvis til en videnpark, der kan placeres og planlæg-
ges med udvidelsesmuligheder.

Stor synlighed
Godt halvdelen af arealet ligger lige ud til luftshavns-
området og de adgangsgivende veje. Bebyggelse på disse
grunde vil få stor synlighed fra trafik til og fra lufthav-
nen, der i øvrigt ligger indenfor gå-afstand.

Hurtigt ud i verden
Firmaets medarbejdere har mulighed for at benytte luft-
havnen med kort spildtid. Evt. ventetid og forsinkelser
mv. kan udnyttes ved skrivebordet i firmaet i stedet for i
terminalen.

Gæster, der benytter fly, kan tilsvarende bruge tiden mere
effektivt under besøg.

Et spændende sted at arbejde, der en særlig atmosfære
ved en lufthavn.

Velegnet til:
• Firmaer med stor rejseaktivitet
• Firmaer med mange internationale kontakter
• Firmaer med eget fly
• Firmaer, der løser opmålingsopgaver mv.
• Servicevirksomheder med internationale opgaver
• Central administration for kommunen
• Videnpark

Fordele:
• Hurtige vejforbindelser
• Et område med ringe trafikbelastning
• God kollektiv trafikbetjening
• Stort "rundt" arbejdskraftopland
• Mange ideelle bosætningsmuligheder for

indehavere og medarbejdere
• Kort afstand til enestående naturområder

Eksempel: Området udbygget til indivuelle erhverv
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Området set fra øst med Stabrandvej i midten
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Området set fra vest med Stabrandvej i forgrunden



8

Området set fra nord med lufthavnen i baggrunden
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Matrikelkort med udstykningsplan

Ingen grund må udstykkes med en mindre
størrelse end 2400 m2.

Det betyder, at der godt kan udstykkes større
grunde til en virksomhed med behov for dette.

Kortet viser den maksimale udstyknings-
mulighed.


