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Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan nr. 1124  

for Europaplads 6-8, Aarhus C 

 

Bygningsstyrelsen har fra Aarhus Kommune modtaget brev vedr. offentlig høring af 

Forslag til Lokalplan nr. 1124 med kommuneplantillæg nr. 70 og tilhørende miljørap-

port.  Bygningsstyrelsen er grundejer af naboejendommen Ridderstræde 1, Aarhus, 

der udlejes til Østjyllands Politi.  

 

Bygningsstyrelsen og Østjyllands Politi afgav i august 2019 et høringssvar til Debat-

oplæg for ny bebyggelse på Europlads 6-8. Bygningsstyrelsen hæfter sig ved, at de i 

høringssvaret fremførte bemærkninger ikke er blevet imødekommet.  

 

Følgende bemærkninger til planforslaget fremføres på vegne af Bygningsstyrelsen 

og Østjyllands Politi:  

 

 

Sikkerhed og indkigsgener omkring Politigården 

Politiet har sikkerhedsinteresser i forhold til konkrete byggeprojekter i umiddelbar 

nærhed af kritiske politibygninger. Hovedpolitistationen i Aarhus opfattes i den for-

bindelse som en kritisk politibygning. I forhold til fremsendte høring knytter vores 

bekymringer sig især til indkigsmulighederne. Konkret går bekymringen på, at det 

kan være vanskeligt at afgøre hvem der opholder sig i en ejetageejendom herunder 

risikoen for, at nogle personer kan have til hensigt at forvolde personskade eller 

bygningsskade i og omkring politigården. 

 

De nuværende bygninger på adressen Europaplads 6-8 har ikke på samme vis ind-

kigsmuligheder til hovedpolitistationens indre gårdmiljøer. Planforslaget vil muliggø-

re, at Europaplads 6-8 kan fortættes med etagebebyggelse i op til en højde på 9 

etager. Dette vil i høj grad medføre øget indkig direkte til politiets indre gårdmiljø.  

 

Miljørapporten vurderes at være mangelfuld i sin beskrivelse af mulige indbliksgener. 

Rapporten indeholder en række visualiseringer og skyggediagrammer, der har til 

formål at vurdere konsekvensen for byens skyline, byrum og evt. skyggegener. Dog 

mangler rapporten en egentlig vurdering af indbliksgenerne til naboejendommene, 

bl.a. Politigården, hvorfor det ikke på det foreliggende grundlag kan konkluderes, at 

indbliksgener ikke vil udgøre et problem.  
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Af hensyn til både politioperative forhold (klargøring af operative indsatser) samt 

politiets pligt til sikring af integriteten for de borgere, der af forskellige årsager er i 

politiets varetægt, skal indkig til politiets indre gårdmiljøer forhindres.  
Hensynet til begrænsning af indkigsmuligheder til politiets bygninger og lokaliteter 

varetages ved udformning af et byggeris facader og tag over mod politiets bygnin-

ger, f.eks. i form af en helt lukket facadekonstruktion og en tagkonstruktion, der ikke 

giver mulighed for ophold. I det konkrete forslag til en ny bebyggelse på Europaplads 

6-8 vil det, for nogle af de øverste etager, omfatte bygningens sydlige facader samt 

den sydlige ende af taget samt de foreslåede muligheder for tagterrasser. 

 

 

Tilkørsels- og frakørselsforhold 

Såfremt etageejendommen på Europaplads 6 – 8 opføres, kan det umiddelbart med-

føre en øget trafikbelastning i lokalområdet. Dette kan udfordre politiet i forhold til 

politiets muligheder for operativ parathed i forbindelse med udrykning til borgere og 

andre, der har behov for politiets tilstedeværelse hurtigst muligt. Af miljørapporten 

fremgår det, at trafikmængden samlet set forventes fastholdt eller måske reduceret, 

men at der forventes mertrafik på i omegnen af 60 bilture i spidstimen. 

Det savnes, at det i miljørapporten konkret belyses, hvorvidt trafikbelastningen vil 

påvirke politiets reaktionstider i forbindelse med udrykning. 

 

 

Kommuneplanramme 010204CY 

Der udskilles en ny kommuneplanramme for Europaplads 6-8 med en maks. bebyg-

gelsesprocent på 580. Det resterende rammeområde 010204CY omfatter fortsat 

Politigården.  

 

For rammeområde 010204CY gælder bl.a. følgende: 

"Ved planlægning for ny bebyggelse skal der sikres en markant stiforbindelse fra 

Ridderstræde til Fredensgade samt et rekreativt område/lommepark i forbindelse 

med den eksisterende beplantning og op mod tilstødende bebyggelse mod Minde-

gade (Mindegade 6-10)." 

Af lokalplanens illustrationsmateriale (side 13) fremgår det dertil, at der på en del af 

Bygningsstyrelsens grund, der i dag anvendes til parkeringsareal for politiet, kan 

etableres en fremtidig park.  

 

Det er væsentligt for Bygningsstyrelsen at fremhæve, at der ikke er planer for at 

etablere en park på det pågældende areal. Arealet forbeholdes en fortsat anvendel-

se som parkeringsareal.  

 

Østjyllands Politi og Bygningsstyrelsen ønsker, at der også for det resterende ram-

meområde 010204CY fastsættes en bebyggelsesprocent, der sikrer de langsigtede 

udbygningsmulighederne på ejendommen Ridderstræde 1. 
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Konklusion 

Østjyllands Politi og Bygningsstyrelsen gør indsigelse mod Forslag til Lokalplan 

nr.1124 og Kommuneplantillæg nr. 70 med følgende bemærkninger:  

 Miljørapporten bør belyse mulige indbliksgener, og der skal i lokalplanen sik-

res foranstaltninger, der afskærmer Politigården for indbliksgener.  

 Miljørapporten bør konkret belyse, hvorvidt trafikbelastningen vil påvirke po-

litiets reaktionstider i forbindelse med udrykning til borgere og lignende.  

 Kravet om en lommepark på Bygningsstyrelsens grund bør fjernes. 

 Bebyggelsesprocenten for kommuneplanens rammeområde 010204CY skal 

også sikre de langsigtede udbygningsmuligheder for Ridderstræde 1. 

 
 

 

Med venlig hilsen 

Sue-Ling Choong Knudsen 

Byplanlægger 

Tlf.: 41701041 / E-mail: suc@bygst.dk 

 


