
Høringssvar fra lokalt Kulturmiljøtråd: 

LOKALPLAN NR. 1125, Område mellem Agersbækvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov 

 

 

 

 

Lokalt Kulturmiljøråd påpeger at lokalplan 1125 omfatter væsentlige 

bevaringsværdier, der står til at forsvinde med udviklingen af den pågældende 

lokalplan. En udvikling af området ved Agersbækvej, Vestre Strandallé og 

Tretommervej bør ske med afsæt og respekt for de eksisterende kulturmiljøer. Rådet 

har følgende bemærkninger: 

 

Delområde 3 - Det påtænkte nybyggeri er for højt og for dybt i forhold til Risskov 

Efterskoles hovedbygninger. Nybyggeriet ligger inden for Rammeområde 15.02.12 BO, 

hvor bygningshøjden er opgivet til max 8,5 m. En dispensation fra højden er uheldig i 

forhold til Risskov Friskole, der er udpeget som kulturmiljø.  

Bebyggelsespct. bliver endvidere markant højere, i lokalplanen, hvilket vil påvirke de 

kulturhistoriske bevaringsværdige bygninger negativt. Risskov Efterskoles bygninger vil 

komme til at fremstå klemte, og ikke som solitære bygninger - en højborg for 

uddannelse og dannelse gennem mere end 100 år. 

Villaerne langs Vestre Strand Allé mellem Grenåvej og Tretommervej er yngre end 

1940, og har derfor ikke nogen SAVE-vurdering. Ikke desto mindre har de en værdi i 

kraft af, at de er opført nogenlunde samtidigt fra slut 1940’erne og til tidligt 

1950’erne. De fremstår derfor som et sammenhængende miljø, der markerer 

indgangen til villakvarteret på begge sider af Vestre Strand Allé. 

Vestre Strand Alle 64, ”Nørreris” er fra 1908, og har været en del af Landbrugsskolen 

nu Risskov Efterskole. SAVE-værdien er på 5, der er en middel værdi. En nedrivning vil 

dog bidrage til at reducere det samlede kulturmiljø som Risskov Efterskole er. 

 

Rådet tidligere også udtalt sig i forbindelse med sagen d. 3. juli 2018. 

 

 

På vegne af 

Lokalt Kulturmiljøråd 

 

 Lokalt Kulturmiljøråd 
 
Rådet  yder fag l ig  og  uv i ldig  rådg ivning  ti l   
Aarhus  Kommu ne med he nbl ik  på at  s ikre  
kul turhis tori ske bevaringsværdier i  den  
fys iske planlægning.  

 

  


