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DIALOGMØDE OM MULIG PLANLÆGNING RØVEDVEJ

INDLEDENDE DIALOG IKRAFTTRÆDELSEAFKLARING UDARBEJDELSE
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POLITISK BEHANDLING

PRAKTISK INFORMATION

 

 Program 
 17.00: Velkomst og dagens program 
 17.10: Oplæg fra Aarhus Kommune 
 17.40: Spørgsmål og dialog 
 18.25: Opsamling og tak for i dag

 
Mødet finder sted 

 
15. november 2022 

kl.17.00-18.30 
 

Spørring Sognegård 
Gammel Landevej 46

DELTAG

Aarhus Kommune inviterer til møde med dialog om 
ændring af kommuneplanrammer for området nord for 
Spørring by på begge sider af Røvedvej. Kom og hør 
om arbejdet og den kommende planlægning samt blive 
klædt på til at skrive et evt. høringssvar. 
Før vi udarbejder kommuneplantillæg og lokalplansfor-
slag vil vi gerne høre din mening. Du kan indsende dit 
høringssvar på deltag.aarhus.dk fra 2. november til 23. 
december 2022.  
Tilmelding til mødet findes via dette link.

MULIG UDVIKLING RØVEDVEJ
Aarhus kommune har modtaget en forespørgsel fra en 
kommunal bygherre om byudvikling, som harmonerer 
godt med strategien, visionen og retningslinjerne for 
byudviklingen i Aarhus angivet i Kommuneplan 2021. 
Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre rammerne 
der angiver, hvilken type udvikling der kan ske i området. 
Læs mere om Kommuneplanen via dette link.

Aarhus Byråd har foreløbigt fastholdt tidligere tiders 
kommuneplanrammer, selvom disse ikke alle steder be-
skriver den udvikling, byrådet i dag ønsker for området. 
Det sker for at sikre, at den kommunale bygherre frem-
lægger konkrete projekter for byrådet, før de beslutter, 
om de vil øge byggemulighederne i et område ved enten 
at vedtage eller afvise et kommuneplantillæg.

Derved får byrådet større indflydelse på kvaliteten i 
byudviklingen og for at der sikres dialog om projekterne 
mellem byråd, borgere og byudviklere før sidstnævnte 
kan søge om byggetilladelse eller lokalplanlægning. Alle 
høringsbidrag vil blive behandlet og fremlagt for byrådet.
og vil samtidig indgå i en eventuelt lokalplanproces.  

Husk at melde dig 
til mødet via dette 
link senest den 11. 

november 2022 

https://deltag.aarhus.dk/hoering
https://deltag.aarhus.dk/begivenheder
https://deltag.aarhus.dk/begivenheder



