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PROSPEKT AF UDSTYKNING
Eskegårdsvej 3, Mårslet
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DE TO ØNSKEDE UDSTYKNINGER

Vi ønsker med dette prospekt at blive hørt 
som et mindre udstykningsprojekt midt i 
Mårslet by, lige op af vital infrastruktur. 
Vi er på vores side af åen omsluttet af by 
og vedtaget byudvikling. 

Aarhus Kommunes Planafdeling kon-
takter os uopfordret i februar 2020 med 
en forespørgsel, om vi er interesserede 
i en udvikling af landzonedelen af vo-
res grund, da de derved ser helhed med 
Eskegården og igangværende byudvik-
ling. 

Vi vil her beskrive det ønske vi har om 
at udstykke en del af grunden på Eske-
gårdsvej 3, som lige nu består af byzone 
og landzone på henholdsvis ca. 1850 og 
3500 m2, det på samme matrikelnummer. 

Da området er under udvikling og en ny 
lokalplan er under udarbejdelse blev vi 
opfordret af Planafdelingen til at over-
veje hvordan vores grund kan indgå i de 
planer.  

Vi har tænkt os godt om, og set på hvor-

dan udstykning og byggeri kan foregå med 
hensyn til naboer og natur. Ikke mindst 
fordi vi efter 21 år på stedet har indgående 
kendskab til livet her, for både dyr og men-
nesker, og vi ønsker selvsagt at blive boen-
de. 
En arkitekt har hjulpet os med at skitsere 
vores ønsker i en situationstegning og illu-
strationer af tankerne omkring en udstyk-
ning. 
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HISTORIK

En lignende forespørgsel er første gang 
sendt til Planafdelingen 18. maj 2020 på 
deres egen opfordring, hvorefter vi blev 
anbefalet at søge hér, fordi landzonede-
len først skal godkendes til byudvikling 
– altså via Byrådet. 

Vi har ikke kunnet finde servitutter eller 
kommunalplaner / lokalplaner, som helt 
udelukker to udstykninger. I forbindelse 
med projektet på Eskegårdsvej 8 ser vi 
det som helt naturligt, at vores landzone, 
som oprindeligt var en del af Eskegår-

den, kan indgå på samme vilkår med 30 
meters å-beskyttelse, da vores arealer er 
i tilknytning til igangværende byudvik-
ling. Ønsket er i overensstemmelse med 
temaplanens udlægning af mulighederne 
for bynært område. 
Vi fik som begrundelse for første afvis-
ning, at det var for sent at komme med 
i lokalplanen. Vi blev også henvist til, at 
vi kan udstykke haven ned mod åen på 
vores byzonegrund. 
Dette ser vi som vanskeligt: Åen er i bag-
haven, dertil skal vi nedlægge tre byg-

ninger, og vi bliver selv afskåret fra åen.

Vi håber I vil vise forståelse for at vi så-
ledes er blevet tumlet ind i planerne for 
området uden at have fået chancen for at 
svare på Planafdelingens forslag rettidigt.
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OM STEDET

Efter at have deltaget i borgermøder om-
kring byggeprojektet på Eskegårdsvej 8, 
har vi dannet os erfaringer med hvilke 
ting der er på spil i området og hvilke 
kernepunkter, der har mødt kritik. Vi har 
lyttet til ønsker fra beboerne og tænkt os 
grundigt om i forhold til at bevare om-
rådets stemning og ikke bebygge vores 
grund tæt og højt.

Selvom grunden ligger lige midt i byen 
får man fornemmelsen af at være helt for 
sig selv på landet. 

Der er 2 minutters gang hen ad grusvejen 
og op ad en sti til den nye nyudviklede 
Brugsen og Mårslet Lægehus. Derudover 
5 minutters gang til skole og Letbane. 
Eskegårdsvej fører direkte via stisystemer 
ud til Vilhelmsborg skov og til Vilhelms-
borg Ridecenter, hvor man på under 10-
15 minutters gåtur langs åen kan sidde i 
skoven. 

Modsatte side:
Situationsplan 1:500
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ØNSKET

Ønsket er at skabe to matrikler helt op 
mod Eskegårdsvej (alternativt en enkelt 
matrikel). Engen skal bevares som eng 
med bærbuske, vilde kirsebærtræer og 
æbletræer, samt vildt højt græs ned mod 
åen - med andre ord en friholdelseszone.

Det vil betyde at nok har man en grund 
på 900 m2 – 1500 m2, men man er for-
pligtet til at holde græsset højt 15 meter 
langs åen og lade stedet være grønt og 
kun afbrudt af slåede stier. 
Målet er at bevare engen, og de to nye 

matrikler ønskes behæftet med tinglyste 
servitutter, som handler om at bevare en-
gen vild i sit udtryk og evt. bevare engde-
len i landzone og dermed opretholde en 
’spredningskorridor’. Der vil være mulig-
hed for at have plæne og højbede foran 
huset.

Den visuelle oplevelse foran husene vil 
være at man bor på en meget stor grund, 
da der ikke er antydning af skel mellem 
de nye matrikler og landzonedelen. På 
den måde bevarer vi områdets karakter. Modsatte side:

Visualisering af hvordan bebyggelsen kan se ud
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HENSYN TIL OMGIVELSERNE

De to adskilte selvstændige huse vil have 
et rimeligt begrænset grundareal (ca. 
80m2) ikke mindst fordi vi her overhol-
der åbeskyttelseslinje på 30 meter på 
samme måde som projektet på Eskegår-
den. Vi ønsker servitut på at bygningerne 
hovedsagligt vil blive opført i træ og med 
almindelig rejsning / 1,5 etage. Profilen 
og proportionerne i de to huse vil stem-
me overens med det allerede eksisteren-
de træhus på Eskegårdsvej 3, hvis sorte 
trægavl vender ud mod Eskegårdsvej. På 
den måde vil projektet falde naturligt ind 

i de allerede eksisterende bygninger i om-
rådet. De vil bestå af et hus og tilhørende 
garage. Således vil gående på Eskegårds-
vej og naboer have udkig til engen.
Med projektet vil der komme en sam-
menhæng og helhed med planerne for 
Eskegårdsvej 8, dog med et betydeligt 
mindre projekt.

I er velkomne til at henvende jer med 
eventuelle spørgsmål.

Vh Birgit Bjerre og Jens Peter Engedal

Eskegårdsvej mod nord
Landskabssnit 1:100

Modsatte side:
Isometrisk oversigtstegning

ESKEGÅRDSVEJ 3
(eksisterende)

UDSTYKNING 1
(skitseforslag)

UDSTYKNING 2
(skitseforslag)

Der er taget udgangspunkt i 
parcelhusreglerne, men vi læg-
ger op til at der kan dispenseres 
fra den regel og laves to grun-
de på fx 1000 m2, da der ikke 
umiddelbart er grund til at 
lave matriklerne store med de 
nævnte servitutter (da ejerne 
ikke vil kunne drive traditio-
nelt indkapslet havebrug).


