
DET SKAL DER SKE I DAG

Velkommen 
Eva Møller Sørensen, Planchef, Aarhus Kommune

Introduktion til byudvikling og høringer
Eva Møller Sørensen, Planchef, Aarhus Kommune

Præsentationer
Heidi Bilenberg, projektleder, Plan, Aarhus Kommune

Claudius-Johannes Dreier, Mobilitet, Aarhus Kommune

Mikkel Schiørring, projektchef Bispehaven, Aarhus Kommune

Peter Løhmann, repræsentant for følgegruppen

Spørgsmål og debat
Ida Brams Jensen, borgerinddrager, Aarhus Kommune

Afrunding og tak for i dag
Eva Møller Sørensen, Planchef, Aarhus Kommune

… til stede er også:
Louise Schnell, studiemedhjælper, Plan, Aarhus Kommune

Nikolaj Sloth Pedersen, Udviklingsplan Bispehaven, Aarhus 
Kommune

Maria Skøtt Nicolaisen, Udviklingsplan Bispehaven, Aarhus 
Kommune

Cecilie Have Hørlyck, Udviklingsplan Bispehaven, Aarhus 
Kommune

Henning Winther, Østjysk Bolig



• Dit navn og evt. billede er synligt, og du kan slå kamera til under hele mødet.

• Din mikrofon er automatisk slået fra – du skal bede Ida eller Louise om ordet. De 
kan tænde for mikrofoner.

• Stil gerne spørgsmål i chatten, så sørger ordstyreren for, at det bliver besvaret 
mundtligt. Vi svarer som udgangspunkt ikke skriftligt på noget.

• Du kan også bede om ordet ved at skrive ”X” i chatten eller ved at ”række hånden 
op” (du sænker hånden igen ved at trykke på ikonet endnu en gang)

• Kamera og mikrofon er slået fra, når ikonerne ser ud som her

Gode råd generelt

• Brug gerne et head-set, hvis du har det.

• Sørg for, at der ikke er for meget støj i baggrunden.

• Kig i kameraet, så ser vi nemlig hinanden i øjnene.

• Tal tydeligt og langsomt.

• Husk, at mange gerne vil have besvaret spørgsmål, så formulér dig gerne kort.

DE TEKNISKE ”SPILLEREGLER”



Niveauer i byplanlægningen:

- Kommuneplanens hovedstruktur
- Helhedsplaner

- Kommuneplanens rammedel
- Lokalplaner

Hovedstrukturen sætter retningen for Aarhus 
Kommunes byudvikling overordnet set.

Helhedsplaner for lokalområder indeholder strategier 
for områdets udvikling og de principper, der 
bestemmer den videre fysiske planlægning.
Helhedsplaner sikrer sammenhæng mellem mindre 
projekter (fx lokalplaner).

Denne høring handler om et forslag til Helhedsplan 
for Hasle Centrum – den første af sin slags i området.

BYUDVIKLING – KOMUNEPLANEN, RAMMER OG HELHEDSPLANER



Niveauer i byplanlægningen:

- Kommuneplanens hovedstruktur
- Helhedsplaner

- Kommuneplanens rammedel
- Lokalplaner

Rammedelen angiver rammer for lokalplanlægningen 
og fastlægger, hvad de enkelte arealer må bruges til 
og hvordan, der må bygges i området.

Lokalplaner er bestemmende hvor hvilke byggerier, 
der kan gives byggetilladelse til.
Det er er slags ”mini-lov” for byudviklingen for det 
konkrete område, hvad angår arkitektur, grønne 
områder, anvendelse mm.

BYUDVIKLING – RAMMER OG LOKALPLANLÆGNING



Indholdet på borgermødet 25. marts 2021: 

Mødet omhandler primært Helhedsplanen for Hasle Centrum – og øvrig helhedsplanlægning i Hasle
Sekundært omhandler mødet Udviklingsplanen for Bispehaven, Ellekær og nærområderne 

Indholdet på borgermødet 15. marts 2021: 

Primært om Udviklingsplanen for Bispehaven, Ellekær og nærområderne 

Sekundært om Helhedsplanen for Hasle Centrum – og anden helhedsplanlægning i Hasle



Dette er en høring om (forslag til) Helhedsplan for 
Hasle Centrum

- Derfor vil vi i dag ikke redegøre detaljeret for:
Letbanens 2. etape/BRT-busser

Frydenlundlokalplanen, eller andre lokalplaner
Udviklingsplanen for Bispehaven og nærområderne 

– da disse planer kører i deres eget planlægningsspor, med høring og inddragelse

Læs mere og send eventuelt dit høringssvar om Helhedsplanen ind 
via Høringsportalen:

https://deltag.aarhus.dk/hoering

senest 11. maj 2021

https://deltag.aarhus.dk/hoering


PROCES OG BORGERINDDRAGELSE

Her er vi: 
Borgermøde d. 25. marts 2021
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2. GANG

8 UGERS
HØRING

AFKLARINGFASE 
OG ARBEJDE MED 
FØLGEGRUPPE

TILRET-
NING

PLANEN 
SKRIVES

4 følgegruppemøder i foråret 2020

VEDTAGELSE



INDSEND DIT HØRINGSSVAR

Aarhus Kommune vil gerne høre mere om dine 
tanker om byudviklingen i Hasle Centrum.

Hvis du vil give din mening til kende, så skal du 
indsende et høringssvar.

Høringssvar skal indsendes senest den 11. maj 2021.

Link til Høringsportalen:
www.deltag.aarhus.dk

Via post:
TEKNIK & MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

http://www.deltag.aarhus.dk/
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