
Høringssvar / input til arealer til alle boligtyper Aarhus Kommune 
 
Som borger og stifter af bæredygtigt bofællesskab Kløverbakken ønsker vi hermed at afgive vores 
input baseret på bagrund af erfaringer fra den del af processen der involverede kommunen. 
 
Kort motivation: 
 
Der er udflytning fra de stører byer i Danmark når man selekterer data ned til aldersgruppen 28-38 
år, en del af disse unge mennesker ønsker sig et liv med større fokus på bæredygtighed og den 
levevis der fordres af et fællesskab med fokus og de 3 elementer Social, økonomi og miljø, der er 
naturligvis også borger som os der er bosiddende lokalt der har samme ønsker. 
 
Konkret input 
Input som vi baseret på erfaringer anbefaler ind tænkes i den kommende kommuneplan ifb. med 
bosætning i bofællesskaber. 
 
 

1. En kommunal bæredygtig bosætnings konsulent som kunne være første kontakt for borger 
og ejendomsudvikler der ønsker at udvikle /opføre bofællesskaber, dette har til formål at 
afdække og spare med disse, for dermed at tilsikre projektet får den nødvendig viden om 
lokalplaner og servitutter samt borger tilslutning for at gå vider med udvikling af projektet.   
 

2. Kommune opfordres til  ifb med lokalplans arbejde beskrive af de fortrækker og prioriterer 
projekter der forholder sig til, og beskriver hvordan de håndtere bæredygtighed og 
verdensmål, vigtigt er det at undgå specifikke beskrivelser af materialevalg i byggeriet, da 
det reducere muligheden for at kunne bygge i eksempelvis træ eller andre bæredygtige 
materialer udviklingen på området er så hurtig at man ikke kan beskrive materialer da de 
måske ikke er kendte når lokal planen godkendes, beskriv kun farvevalg og bygnings 
størrelser. 
 

3. Kommunen opfordres til at fastsætte lave bebyggelses % for at fremme bæredygtighedens 
3 ellementer sociale, miljø og økonomi. 
 

4. Udbud af parceller/ grunde opfordres det til at ind tænke bæredygtighed og verdensmål, 
ved at stille krav til borger og ejendomsudvikler om at beskrive hvordan de konkret 
forholder sig til verdensmål, og bæredygtighedens 3 elementer i forbindelse med det 
konkrete projekt der ønskes opført. 
 

5. Kommunen opfordres til at udvikle en tydelig skematisk opsætning med tildelings kriterie, 
inden for verdensmål og bæredygtighed til brug for afgørelse af udbud. 
 

6. Et balanceret eksempel til brug ifb. med tildeling af udbud.  
- Verdensmål og bæredygtighed 50 %   (her bruges de i pkt. 5 beskrivende skema)  
- Borger inddragelse 20% 
- Pris 30 % 


