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Høringssvar til temaplan og forslag til Kommuneplan 2021 – 
Ønske om byudvikling til boliger i Beder-Malling 

Vi som udviklere og på vegne af grundejere, fremsender hermed høringssvar til temaplanen arealer 
til alle boligtyper, vedrørende et areal ved Beder Landevej, umiddelbart syd for Beder (matrikel nr. 
5ag, 5as, 6b, 6c og 6fx, alle Beder By, Beder).  

Ønske om byudvikling til boliger 
Vi ønsker at byudvikle et areal på ca. 17,4 ha. Området ligger i dag som et ubebygget areal i 
forlængelse af Beder.  

Byudviklingsområdet som ønskes udviklet med boliger er vist med hvid streg. 
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Ny kommuneplanramme til boligformål 
Arealet er i dag omfattet af kommuneplanramme 310027LA, der fastlægger anvendelsen til bynært 
landskab, herunder rekreative formål og jordbrugsformål. Med mindre særlige forhold gør sig 
gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, 
skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål. Området er desuden en del af et område, hvor 
skovrejsning er ønsket. 

Det foreslås, at der udlægges et nyt rammeområde til boligformål, der omfatter de førnævnte matrikler. 
Herudover ønsker bygherre at indlede en dialog med kommunen vedr. de mere konkrete forhold for 
en lokalplanlægningsproces med henblik på at udvikle området til boliger. 

Det ønskede nye rammeområde er markeret med et hvidt felt. 
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Muligheder for byudvikling 
Der er ikke pt. udlagt større ubebyggede arealer i Beder til byudvikling med boliger. Derfor vil det være 
en god mulighed for en udvikling af byen at udlægge arealer, der kan afslutte Beder mod syd, samtidig 
med at der sikres en god afstand til Malling med en landskabskile, der adskiller byerne. 

I Malling er der uudnyttede kommuneplanrammer til boligformål i byens sydlige del. Der er desuden 
udlagt et perspektivareal umiddelbart vest for Malling, som på nuværende tidspunkt er omfattet af en 
kommuneplanramme til jordbrugsformål. 

Disponering af området 
Området indeholder en række potentialer og værdier, der skal indarbejdes i en disponering af 
boligområdet. Der er eksempelvis et beskyttet vandløb i kanten af området, flere sten- og jorddiger, 
områder truet af oversvømmelse dels fra vandløb og dels fra skybbrud og andre potentialer, der skal 
indarbejdes og kan bidrage til at give boligområdet karakter og skabe sammenhæng mellem 
bebyggelsen og det omkringliggende landskab. 

Vi håber, at I er enige i, at dette område har potentiale til at kunne udvikles til et attraktivt boligområde, 
der imødekommer Aarhus Kommunes ønsker for byudvikling.  

Med venlig hilsen 

Anette Ladefoged 
Årstiderne Arkitekter 


