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Høringssvar vedrørende forslag til bebyggelse på Matrikel nr. 21p, Egå By  
 
Nedenstående høringssvar indsendes på vegne af grundejer Henrik Herløv Harmsen.  
 
I forbindelse med Aarhus Kommunes temaplan ”Arealer til alle boligtyper” er der fremsendt forslag til bebyggelse på 
matr. nr. 21p syd for Gl. Egå. Området ønskes udlagt som boligområde med mulighed for tæt-lave almene boliger 
samt fritliggende enfamiliehuse med grundstørrelser på ca. 700 m2, begge dele i op til to etager og med en 
bebyggelsesprocent på maks. 30.  
 
Forslaget har fået følgende bemærkning fra Planafdelingen inden første behandling i byrådet: 
 
”Arealet indgår som bevaringsværdigt landskab i det kommende forslag til temaplan om landskabet.  
En del af arealet langs områdets sydvestlige grænse er i risiko for oversvømmelse fra hav og fra vandløb. Langs 
arealets sydvestlige grænse er udpegninger af potentielle økologiske forbindelser, der skal bidrage til at sammenbinde 
og udvide områder med sammenhængende natur, potentielle naturområder og lavbundsarealer, hvor der kan 
etableres vådområder. Denne del af arealet er omfattet af det nationale naturnetværk ”Grønt Danmarkskort”. Arealet 
er desuden beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvor der er særlige planlægningsmæssige krav, og er udlagt til 
bynært landskab. Det indgår desuden i vurderingen, at der ikke er skolekapacitet på Sølystskolen.”  
 
For at bidrage til udviklingen af nye grønne arealer af høj kvalitet i Aarhus Kommune, er grundejer indstillet på at afstå 
den sydøstlige del af matrikel nr. 21p, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Således vil en ny bebyggelse 
være med til at understøtte etableringen af potentielle økologiske forbindelser og sammenhængende natur ved at 
skabe mulighed for at anlægge et større vådområde omkring Egåen. Derudover vil en fremtidig bebyggelse på den 
resterende del af grunden blive etableret med en respektafstand på 25 meter til det bevaringsværdige landskab. 
Dermed skabes en grøn kantzone, der formidler overgangen mellem bebyggelsen og det åbne landskab. 
 
I forhold til selve bebyggelsen ønsker grundejer at fokusere på etableringen af seniorvenlige boliger fremfor 
familieboliger. På landsplan er omkring 80.000 på venteliste til et seniorbofællesskab, og det tal forventes at stige. 
Etableringen af seniorvenlige boliger sker i forlængelse af det gode og succesfulde samarbejde, som grundejers familie 
havde med OK Fonden i forbindelse med opførelsen af deres plejehjem på det areal, som tidligere tilhørte familiens 
virksomhed, Gartneriet Blomstergården. Udover seniorbofællesskaber ønsker man således også mulighed for at 
etablere boliger for pårørende til beboere på OK Fondens Plejehjem. Derudover er man i konkret dialog med både en 
pensionskasse og en almen boligforening, der er interesserede i at etablere seniorboliger af høj kvalitet i området.  
 
Ved udarbejdelsen af lokalplan 801, hvor daværende ejer, Hans Herløv Harmsen, ansøgte om 90.000 
kvm byggemulighed, blev det besluttet, af det daværende Aarhus Amt kun at godkende 50.000 kvm i første omgang. 
De resterende 40.000 kvm skulle afvente en helhedsplan for området. Den nuværende ejer, Henrik Herløv Harmsen, 
ønsker således mulighed for at udarbejde en sådan helhedsplan i tæt dialog med Aarhus Kommune.  
 
Målet er at fuldføre visionen om et boligområde af høj kvalitet syd for Gl. Egå med fokus på blandede boliger 
målrettet seniorer, der kan afslutte den eksisterende bebyggelse som en samlet helhed mod det åbne landskab. Da en 
større del af matriklen afstås til Aarhus Kommune, vil en forventet fremtidig bebyggelse være på ca. 20.000 kvm 
svarende til en bebyggelsesprocent på 30 beregnet ud fra det tilbageværende areal, der kan bebygges. 
 
Vi håber at ovenstående ændringer af det oprindelige forslag kan bidrage til en positiv dialog omkring udviklingen af 
en visionær og bæredygtig ny bebyggelse, der skaber gode rammer for de aktive ældre generationer, der ønsker at bo 
i fællesskab tæt på naturen og tæt på byen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Johan Gjøde 


