
Høringssvar lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings gennemarbejdede høringssvar.
De to lokalplanforslag, der lige nu ligger for området på begge sider af Agerbæksvej, er en skændsel for
både de nuværende beboere og evt. fremtidige beboere i området. Som et minimum må man kræve en
samlet planlægning for området, og der må planlægges med respekt for det gamle villakvarters egenart
og de givne trafikale forhold.

Aarhus Kommunes fortætnings-strategi synes at have gået over gevind, jagten på nye skatteindtægter 
har tilsyneladende blændet beslutningstagerne. Jeg vil opfordre partierne i byrådet til at tage 
byudviklingen og fortætnings-strategien i Aarhus Kommune op til fornyet vurdering og lade emnet få en 
fremtrædende plads i valgkampen til byrådet i efteråret.

For hvis skyld er det, at man vil gennemføre disse nye lokalplaner på Agerbæksvej?
For hvis skyld vil man godkende så høje og tætte byggerier i et villakvarter?
Det er i hvert fald ikke for os beboere i området. 

Jeg har kikket nærmere på afsnittet 'Skyggeforhold', se side 86 i Lokalplanen. Det er meget sølle det 
der præsteres her. Jeg vil nævne følgende:
1. Der tages ikke hensyn til planlagt begyggelse på vestsiden af Agerbæksvej, se Lokalplan 1130, 

når skyggeforholdene for de planlagte nybyggerier på østsiden af Agerbæksvej præsenteres. 
Det kan man da ikke tillade sig? Skyldes det ladskab eller måske inkompetence? 

2. Der beregnes ikke skygger for de omkringliggende bebyggelser. Det er noget mærkeligt noget; 
man kommer med masser af nye boliger og siger at 'det vil medføre så og så mange gener for 
os selv', men siger praktisk talt ikke noget om de skyggemæssige gener man påfører de 
omkringliggende beboelser. Der bør derfor stilles krav til lokalplanen om at der skal foreligge 
følgende beregninger: Antal soltimer før og efter nybyggeriet for alle berørte bebyggelser og 
selvfølgelig også for de omkringliggende beboelser. For hele året. Dette er ikke noget hokus 
pokus. Vindmølleprojekter er pålagt krav om såkallede skyggekastberegninger i deres VVM 
redegørelser, så der er ikke tale om et urimelige krav for denne Lokalplan.

3. Tidspunkterne for solopgang og solnedgang burde fremgå. Så ville læseren selv kunne vurdere 
skyggeillustrationernes relevans. Jfr kl 09 og 16 den 21. december.
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