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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING

Torpevænget 41-61, 8210 Aarhus V

Baggrund for høringen 
Aarhus Kommune har gennem en 
årrække haft flere ældreboliger, end der 
efterspørges af kommunens borgere. 
Dette resulterer i, at flere ældreboliger 
står tomme, hvilket medfører uhensigts-
mæssige udgifter for kommunen.  
På den baggrund besluttede Aarhus 
byråd i 2020, at en del af kommunens 
ældreboliger skal sælges. Efter en nær-
mere analyse har man valgt bl.a. arbejde 
for et salg af de nuværende ældreboliger 
på Torpevænget 41-61.  
 
Hensigten med et salg er, at ældreboli-
gerne efterfølgende vil kunne anvendes 
som ”almindelige” boliger, mens de 
nuværende beboere i boligerne kan blive 
boende som hidtil.

Ældreboligerne er beliggende i et 
rammeområde i Kommuneplan 2017, 
som er udlagt til offentligt område. Det 
betyder, at kommuneplanen skal æn-
dres, hvis boligerne skal gå fra at være 
offentlig ejet og administreret til at være 
almindelige privatejede boliger.

Aarhus kommune ønsker derfor at 
ændre kommuneplanen, således at bo-
ligerne kan ændre status fra kommunalt 
ejede ældreboliger til privatejede boliger.

Ændringen i kommuneplanen vil ikke 
medføre, at der kan opføres mere bygge-
ri i området, end der kan i dag. Området 
vil bevare sin nuværende karakter af 
boligområde og vil overordnet fremstå 
uændret. Ændringen består således i, at 
boligerne i fremtiden ikke vil være mål-
rette en begrænset beboergruppe. 

Den foreslåede ændring af kommune-
planen er af administrativ karakter og 
har ingen betydning for visionen og 
retningslinjerne i Kommuneplan 2017.

Kommuneplanændringen vil blive ud-
arbejdet sammen med en ny lokalplan 
for området, der bestemmer, hvordan 
området i fremtidet må anvendes.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

 ■ At området ændres fra offentlig område til boligområde
 ■ At området overordnet vil fremstå uændret

Den nye planlægning skal omfatte området markeret med rødt



2    |  Debatoplæg for Torpevænget 41-61, 8210 Aarhus V

Er du nysgerrig på de nye muligheder, 
og hvad en ændring af de formelle ram-
mer vil kunne betyde for området?

På www.aarhus.dk/kommuneplan kan 
du læse mere om kommuneplanens 
visioner og mål, og om de retningslinjer 
og formelle rammer, der gælder i dag. 
På www.aarhus.dk/lokalplaner kan du 
læse mere om lokalplanprocessen. 

Deltag i høringen
En ændring af den eksisterende kommu-
neplan vil ske som et tillæg til kommu-
neplanen. Tillægget sendes i høring 
parallelt med den kommende lokalplan-
lægning.
I en proces som denne, har du mulig-
hed for at indsende et høringsbidrag. 
Alle høringsbidragvil blive behandlet og 
fremlagt for byrådet i beslutningspro-
cessen sammen med forvaltningens 
kommentarer. De høringsbidrag, der 
kommer i denne del af processen, vil 
også indgå i en eventuel fremtidig lo-
kalplanproces. Høringsperioden varer 5 
uger, og der er frist for at sende hørings-
svar den 3. august 2022. Send dit svar 
via Aarhus Kommunes høringsportal på 
www.deltag.aarhus.dk.

 

Kommuneplanens rammer 
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer 
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens 
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og area-
ler må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan

Lokalplanens bestemmelser 
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt områ-
de i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksiste-
rende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokalplaner

Vi hører gerne din  
mening

Orienteringen er 
offentligt fremlagt fra 
den 29. juni til
den 3. august 2022 

Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til:

Byplanlægger 
Katrine Lundbye Westphall
Teknik og Miljø
Plan
Tlf.: 41 85 93 29

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. august 2022

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Fotos af områdets 
eksisterende boliger.
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