
 

Høringssvar vedr. udvidelse af Viborgvej 

Vi mener man bør overveje en alternativ løsning på stykket ud for Runetoften, da en indskrænkning af 

vores grunde med de ca. 8 meter tegningerne viser, vil have forskellige negative effekter på vores 

virksomhed.  

På store dele af dette stykke af Viborgvej, er der skov på nordsiden af vejen, hvilket er oplagt at bruge i 

stedet for. Alternativ kunne man udvide ligeligt i nord og syd, så det kun vil være ca. 4 meter på hver side, 

det skulle bruges.  

Vi er opmærksom på, at det kan give nogle kortvarige gener for trafikken i byggeperioden, men set i forhold 

til de langvarige gener der påføres de erhvervsdrivende virksomheder på strækningen, har vi svært ved at 

forstå prioriteringen og vil opfordre til at genoverveje det. 

Der vil som nævnt tidligere, være en række negative effekter af at indskrænke vores grunde: 

1. Det vil være en værdiforringelse af vores 2 grunde af den simple grund de bliver mindre. 

2. Det vil være fint med en visualisering af lige netop vores stykke af strækningen, for at kunne se, 

præcis hvor stor en del af vores grund det bliver inddraget, for det kan været svært at se, hvilken 

konsekvens det vil have. Men umiddelbart kan det have følgende konsekvenser at fjerne 8 meter: 

a. Vi må sløjfe vores parkeringsplads foran bygningen, da det ikke ordentligt vil være muligt at 

vende en bil. 

b. Som konsekvens af dette kan vi være nødsaget til at flytte vores hovedindgang, da ind- og 

udlevering af varer vil blive besværliggjort, hvis man ikke kan køre til døren. 

c. Vi er muligvis nødsaget til at sløjfe eller gøre vores egen vej rundt om bygningen smallere, 

med de omkostninger det vil afstedkomme. 

3. Vi vil helt sikkert være nødsaget til at genetablere vores hæk ud mod vejen – det vil påføre os en 

væsentlig udgift. 

4. Vores reklamepylon og flagstænger vil skulle flyttes og dermed påføre os endnu en væsentlig 

udgift. 

5. At trafikken kommer 8 meter tættere på bygningen og med forventningerne om stigende trafik på 

Viborgvej, vil det helt sikkert betyde en stigende trafikstøj til gene for vores medarbejdere. 

6. Ovenstående kan også have en betydning for vores muligheder for udluftning, da luftforureningen 

kan gøre, at det ikke vil være sundhedsmæssigt forsvarligt som arbejdsgiver at tillade åbning af 

vinduer. I den forbindelse vil en prognose af den fremtidige luftforureningen være ønskelig. En 

konsekvens kan være vi er nødsaget til at investere i udluftningsanlæg for at gøre det tåleligt at 

være i bygningerne. Det er ikke rigtig muligt at udlufte ud mod Runetoften, da langt størstedelen af 

medarbejderne sidder direkte ud til Viborgvej. Derfor vil det ikke have nogen effekt for dem. Dette 

er grundet bygningens konstruktion meget svært at lave om på. 

7. Hvis vi er nødsaget til at flytte kundeparkering og evt. indgang rundt på siden af bygningen kan det 

begrænse vores muligheder for på sigt at udvide vores lager og måske lægge de 2 bygninger og 

matrikler sammen. 
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