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18. august, 2021 

Høringssvar til temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” vedr. byudvikling i Stavtrup 

På vegne af grundejer Skovgaarden, Viby ApS, fremsendes hermed ønske om byudvikling i 
Stavtrup. Det pågældende område omfatter matr.nr. 6q og 6b, begge Stavtrup By, Kolt, 
beliggende på Råhøjvej 20, 8260 Viby J. Området ligger i tilknytning til byen og 
byzoneareal.  

 
Illustration der viser områdets beliggenhed i Stavtrup. Området ligger i tilknytning til eksisterende by og tæt på skole, fritidsklub 

og idrætsanlæg. Byzoneareal er vist med sort fed streg. 

 

Baggrund  
Arealet var frem til 2001 udlagt som perspektivareal i Aarhus Kommuneplan. Der er tidligere 
indsendt ønske om byudvikling til boliger i dette område til Planstrategi 2015, Forslag til 
Kommuneplan 2017 og Planstrategi 2019.  
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Temaplan: Arealer til alle boligtyper  
Vi har læst Forslag til temaplanen, og vi mener at vi kan bidrage positivt til de ønsker og 
strategier som Aarhus Kommune udfolder i temaplanen. Vi ønsker at være imødekomne og 
fleksible i forhold til Aarhus Kommune interesser, og vi tilbyder derfor, at arealet kan blive 
inddraget til byudvikling til forskellige anvendelser. Nedenfor har vi oplistet konkrete 
strategier, som er beskrevet i temaplanen, hvor vi følger op med et muligt løsningsforslag: 

 

1. Aarhus Kommune ønsker at øge udbud af grunde til fritliggende boliger, da det 
nuværende udbud ikke matcher efterspørgslen 

Vi tilbyder at området udlægges til enfamiliehuse / parcelhuse. Herved kan 
udbuddet af byggegrunde forøges og kommunens målsætning om bl.a. at tiltrække 
børnefamiler opfyldes. 

2. Aarhus Kommune ønsker at der arbejdes med nye varierende boligformer – 
Eksempelvis ””den blandede by” 

Vi foreslår at området udvikles til et blandet boligområde med både enfamiliehuse, 
dobbelthuse og rækkehuse. Herved kan vi opfylde kommunens vision om varierede 
boformer. 

3. Aarhus Kommune beskriver ”fællesskaber” som én af de grundlæggende værdier, 
der skal arbejdes med i byudviklingen. 

Vi foreslår at området udlægges til boligområde med seniorbofællesskab eller 
bofællesskab på tværs af generationer eller at området kan anvendes til at opføre et 
friplejehjem. Herved kan vi opfylde kommunens vision om at skabe byer med fokus 
på fællesskaber, bosætning for flere generationer og varierede boformer. 

 

Beskyttelsesinteresser 
Området er et markareal og indeholder i sig selv ikke bevaringsværdige landskabsmæssige 
kvaliteter, ligesom det heller ikke er offentligt tilgængeligt og dermed ikke kan udnyttes 
rekreativt. Derfor kan vi ikke se formålet i at udlægge dette areal til bevaringsværdigt 
landskab, som det beskrives i forvaltningens vurdering af tidligere høringssvar.  

Der er skovbyggelinje på størstedelen af arealet. Da skovbyggelinjen kastes af 
Klokkeskoven mod øst og der i dag ligger et byområde mellem Klokkeskoven og det 
pågældende område, vurderes det at området vil være omfattet af undtagelsesreglen (§ 17, 
stk. 3, husrækkereglen) der siger, at på arealer der er omfattet af skovbyggelinjen, hvor der 
findes væsentlig, lovlig bebyggelse, gælder forbuddet mod bebyggelse kun mellem skoven 
og den væsentlige, lovlige bebyggelse. 
 
Den sydlige del af området er omfattet af 100 m beskyttelseslinje omkring et fredet 
fortidsminde (Voldsted, fredningsnr. 251423). Selve fortidsmindet ligger ikke inden for 
byudviklingsområdet. Vi er villige til at udlægge et grønt område op til dette fortidsminde for 
at sikre indsynet til og udsynet fra fortidsmindet samt sikre evt. arkæologiske anlæg under 
jordoverfladen. 
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Illustration, der viser området og de væsentligste beskyttelsesinteresser. Skovbyggelinje ses med grøn markering og 

Klokkeskoven, som afkaster skovbyggelinjen, er vist med fed sort streg. Fredede fortidsminder er vist med røde punkter med 

omgivende beskyttelseslinjer. 

 

Vi håber, at vi har redegjort for de kvaliteter som byudviklingen vil kunne bidrage med til 
både lokalområdet og til de strategier som Aarhus Kommune arbejder med.  
 
Rådgiver står til rådighed for eventuelle spørgsmål og ser frem til en positiv behandling af 
ovenstående forslag. 
 

Med venlig hilsen 

Lene Sack-Nielsen  
Projektleder 
Arkitekt Cand. Polyt. 
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