
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring er et oplæg til debat om ændring af kom-
muneplanens rammer for et område mellem Agerbæks-
vej, Grenåvej og Vestre Strandallé i Risskov.

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget 
for at skabe mulighed for, at nuværende erhvervsområ-
de kan omdannes til et blandet byområde med boliger 
og erhverv.

Vi vil gerne høre din mening om vores overvejelser til 
den fremtidige planlægning i dette område.

Overvejelserne om ændring af kommuneplanens ram-
mer sker på baggrund af anmodning fra privat grundejer.

EKSISTERENDE FORHOLD
Mod vest afgrænses projektområdet af Grenåvej og mod 
øst og nord af henholdsvis Agerbæksvej og Vestre Stran-
dallé med tilliggende rækkehuse og parcelhuse. Mod syd 
afgrænses området af et parcelhusområde. Området har 
en størrelse på 1,9 ha., eksklusiv evt. del af vejareal af 
Agerbæksvej.

Projektområdet er i dag karakteriseret ved blandet er-
hvervsbebyggelse i overvejende 1 til 2 etager med relativt 
åbne opholds- og parkeringsarealer ud imod Agerbæksvej. 
Mod Grenåvej skal eksisterende lindetræer bevares.

OMRÅDET I FREMTIDEN
Området ønskes i fremtiden anvendt til blandet bolig- og 
erhvervsområde med henholdsvis etageboligbebyggelse 
og kontorerhverv. 

Hvordan området skal se ud i fremtiden, er vi i gang 
med at afklare, og vil i den sammenhæng gerne høre din 
mening.

Under afsnittet ”den videre proces” på sidste side kan 
du se mere om, hvordan du har mulighed for at deltage 
i debatten om omdannelse af området.

Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, 
Risskov

HØRING OM ÆNDRING AF PLANGRUNDLAG

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Området set fra luften. 



Hvad er en Lokalplan ? 

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser 

for et bestemt område i kommunen. 

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksi-

sterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside:

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lo-

kalplanlaegning/lokalplaner/

Hvad er Kommuneplanens rammer ?

Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplan-

lægning og fungerer også som administrationsgrundlag for kom-

munens sagsbehandling. Kommunens rammer fastsætter de 

overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og arealer 

må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan:

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokal-

planlaegning/kommuneplan/

Som en del af forarbejdet er der arbejdet med principper 
i forhold til den videre planlægning. Det foreslås bl.a., at 
følgende lægges til grund for planlægningen af området:

• Området omdannes til blandet bolig- og erhvervs-
område. 

• Bebyggelsen skal bestå af blandede boligtyper med 
varierende boligstørrelser.

• Området skal søges fortættet i henhold til visionerne 
i Kommuneplan 2017 samtidig med, at der tages de 
nødvendige hensyn til nabobebyggelse og udearealer.

• Ny bebyggelse skal baseres på kvalitet i arkitektur og 
materialer og udendørs opholdsarealer skal fremstå 
grønne med træer og beplantning i henhold til en 
beplantningsplan

• Ny bebyggelse kan opføres i højst 6 etager på hjørnet 
af Grenåvej/Vestre Strandallé, hvorefter bebyggelsen 
skal nedtrappes i varierende bygningshøjder og antal 
etager langs med Vestre Strandallé og Agerbæksvej

• Parkering til boliger og kontorerhverv forudsættes 
etableret i kælder eller i overdækket konstruktion

• Adgang til boliger og erhverv skal ske fra både 
Grenåvej og Agerbæksvej. Vejadgang skal ske fra 
Agerbæksve

Til orientering foregår der for øjeblikket en tilsvarende 
planproces øst for Agerbæksvej, på arealerne omkring 
Risskov Efterskole og langs med Agerbæksvej, hvor det 
er bygherrens ønske at opføre boliger i 2-5 etager. Dette 
projekt har været i offentlig høring i perioden fra den 4. 
oktober til den 1. november 2018 med henblik på ændring 
af kommuneplanens rammer.

Illustration af  projektområdet 
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DEN FREMTIDIGE KOMMUNEPLAN?
Hvis det skal være muligt at omdanne området til et 
blandet byområde med boliger og erhverv, er det nød-
vendigt at ændre kommuneplanens gældende rammer 
for rammeområdet 15.02.10 ER. Derfor skal der udar-
bejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 med ændrede 
anvendelses-bestemmelser mm. Der skal desuden ud-
arbejdes en lokalplan.

Planlægningen er i overensstemmelse med kommu-
neplanens mål om, at fortætning bør placeres i fortæt-
ningspunkter. Krydset Ringvejen/ Grenåvej er vurderet 
som et markant kryds og et fortætningspunkt.

Når denne høringsperiode er afsluttet, vil der blive ud-
arbejdet nye bestemmelser for rammeområdet

DEN VIDERE PROCES
Vi hører gerne dine synspunkter og idéer
vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen.

Denne høringsperiode
Synspunkter og idéer, der fremsendes i denne høringspe-
riode vil indgå i den videre planlægning.

Desuden vil synspunkter og idéer, der fremsendes under 
denne høringsperiode blive forelagt Aarhus Byråd i forbin-
delse med byrådets behandling af det forslag til lokalplan, 
der forventes at blive udarbejdet som del af denne proces.

Her vil du igen blive hørt
Når lokalplanforslaget og tillægget til kommuneplanen 
sendes i offentlig høring, vil du som nabo igen blive hørt 
med mulighed for at deltage i processen angående om-
dannelsen af dette område.

VI HØRER GERNE DIN MENING

ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA  
DEN 13. AUGUST 2019 TIL DEN 3. SEPTEMBER 2019 

EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :

JØRGEN GEHL MADSEN
TEKNIK OG MILJØ
PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND, 
TLF.: 41 86 08 50

SYNSPUNKTER  OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE 
HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.

HØRINGSSVAR SENDES VIA AARHUS KOMMUNES HØ-
RINGSPORTAL, SOM DU FINDER HER. DELTAG.AARHUS.DK
SENEST DEN 3. SEPTEMBER 2019

DU KAN OGSÅ SENDE DINE BEMÆRKNINGER TIL 
TEKNIK OG MILJØ, PLAN, 
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND. 
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Kommuneplan 2017

KOMMUNEPLAN 2017
Området er i Kommuneplan 2017 beliggende i ramme-
område 15.02.10 ER med følgende rammebestemmelser:

Rammeområde 15.02.10 ER
• Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål - 

(Virksomhedsklasser 1-3)
• Max. etageantal: 3
•  Maks. Bygningshøjde 12. m
• Max. bebyggelsesprocent: 60 for den enkelte ejendom.
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