
     Fårup, d. 31. aug. 2021 

Høringssvar vedr. by udvidelser i og omkring 
Sabro-Fårup 
 

Vi er en børnefamilie bosat 11km vest for Aarhus i den idylliske lille landsby Fårup, under postnummer 

Sabro. Vi bor i landzone, har dyrehold på vores 1,5ha store grund og har ved tilflytningen prioriteret åbne 

vidder, et veletablerede lille lokalsamfund, få naboer med samme passion for den landlige idyl samt 

minimal trafikale forhold gennem den snoede Fårupvej. Sådan var det da vi flyttede til for 11 år siden i 

2010, men Aarhus Kommune er godt i gang med at nedlægge bevaringsværdige små lokalsamfund, og 

allerede de gennemførte lokalplaner (731 Øst for Sabro + 904 Øst for Sabrovej), giver anledning til store 

trafikale belastninger gennem Fårup by, der ikke er gearet til den massive gennemkørende trafik, som 

tvinges gennem byen grundet Viborgvej manglende udvidelser i takt med stigningen af trafikanter og 

tilflyttere vest for Aarhus.  

 

Så hvad bliver det næste? Yderligere pressede skoler, veje, ødelæggelse af de åbne vidder, skift fra 

landzone tvunget ind i en byzone med store omkostninger til følge? 

Vi ønsker at bevare det nære miljø, den lokale skole (som der allerede er pres på ift. tilflyttere), landzonen 

og muligheden for dyrehold og samtidig kunne gå på arbejde i Aarhus centrum. Muligheder som vi er ved at 

blive frarøvet ved at presse landsbyerne, således at vi må gøre op med det som skulle være vores børns 

barndomshjem og trygge opvækst. Og hvordan kompenseres vi for denne hensynsløse udvikling?  



Nedenfor ses et billede af de gennemførte lokalplaner; Lokalplan 731 (Øst for Sabro) + Lokalplan 904 (Øst 

for Sabrovej): 

Med de gennemførte lokalplaner har Sabro allerede vækstet massivt de sidste 10 år. Dette uden udbygning 

af skole, idrætsfaciliteter, og til stadighed manglende sundheds/lægehus, der af sin størrelse burde være 

prioriteret af Aarhus Kommune for længst.  

Nedenfor ses de nye ønsker til udstykninger: 



 

 

Når de nye udstykninger lægges ”ovenpå” eksisterende lokalplaner ser byens størrelse således ud: 

 



 

Det lyserøde som udgør ønsker til by udvidelse bevidner om, hvor stor en procentuel forøgelse 

godkendelsen af dette projekt vil medføre for Sabros- og oplands borgere. Særligt er vi bekymret for ønsket 

om udstykning i forlængelse af Mundelstrup, der vil binde byerne sammen, og dermed være ødelæggende 

for de små oplandsbyer, som delvist befinder sig i landzone, dette med henvisning til Planlovens § 34-38 og 

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet: 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokalplanlaegning-bevaringsvaerdige-miljoeer-i-byer-og-paa-landet. 

Uddrag fra planinfo’s anvisning står der på side 42 

(https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/lokalplanlaegning_for_bevarin

gsvaerdige_miljoeer_i_byer_og_paa_landet.pdf ):  

Ubebyggede arealer  

De ubebyggede arealer har ofte stor betydning for et områdes bevaringsværdi. Det kan være i form af en 

grøn kile, miljøet omkring et gadekær eller en særlig belægning eller beplantning, som har betydning for 

områdets samlede miljø. Kulturhistoriske spor som f.eks. en mindesten, et jernbanespor eller et dige kan 

også have stor bevaringsværdi. De særlige elementer kan reguleres og fastholdes i en lokalplan og skal være 

konkret udpeget f.eks. på kortbilag.  

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokalplanlaegning-bevaringsvaerdige-miljoeer-i-byer-og-paa-landet
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/lokalplanlaegning_for_bevaringsvaerdige_miljoeer_i_byer_og_paa_landet.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/lokalplanlaegning_for_bevaringsvaerdige_miljoeer_i_byer_og_paa_landet.pdf


Sammenhængende landskabstræk  

I områder, hvor grønne kiler, gadekær, levende hegn, stendiger eller lignende har betydning for områdets 

samlede bevaringsværdige miljø, udpeges disse på kort og beskrives i bestemmelserne. Der kan være diger, 

hegn og gadekær, som ikke er beskyttet af anden lovgivning, men som er af betydning for det samlede 

miljø. Her er det vigtigt med beskyttelsen i en lokalplan.    

Ydermere henvises der på side 46 til følgende: 

Hjemmelsgrundlag:  

Planloven § 15, stk. 2, nr. 7. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om bebyggelsers omfang og 

udformning, herunder til regulering af boligtætheden. 

Bevaringsværdige landsbyer og bygninger (side 47) 

For bevarende lokalplaner i landzone betyder det, at de kan tillægges bonusvirkning, hvad enten der er tale 

om landsbyer eller enkeltstående bygninger uden for landsbyer. Der kan også udarbejdes bevarende 

lokalplan for landzonearealer, der er fastlagt til jordbrugsmæssig anvendelse, hvor der kan fastsættes 

bestemmelser om de forhold, der ikke er omfattet af undtagelserne efter § 15, stk. 5. Der kan bl.a. 

fastsættes bestemmelser om bl.a. bebyggelsers omfang og udformning. 

 

Understøttet af Bolig og Planstyrelsens udkast af Marts 2021 omkring vejledning om strategisk planlægning 

for landsbyer (https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/27f1b4d0-8a49-4726-a96f-

2537dc934396/Udkast%20til%20vejl.%20om%20strategisk%20planl%C3%A6gning%20for%20landsbyer.pdf

), s. 27: 

3.1. Landzonebestemmelserne 

Der er mange hensyn og interesser, der skal varetages i planlægningen og reguleringen af landsbyerne og 

det åbne land. Planlovens regler for administrationen af landzonen har til formål at sikre en hensigtsmæssig 

udnyttelse af arealressourcerne i en afvejning af de forskellige interesser. Landzonereglerne sikrer, at 

udstykninger, opførelse af ny bebyggelse, mm. sker med tilladelse fra kommunalbestyrelsen og i 

overensstemmelse med de hensyn landzonereglerne varetager, herunder:  

- Jordbrugserhvervene   

- Vækst og udvikling i hele landet  

- Landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn  

- Miljø  

- Kulturhistorie  

- Energiproduktion  

- Individuelle sociale og menneskelige hensyn  

- Nabohensyn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alt ovenstående understøtter de konsekvenser det vil have for utilsigtet by udvidelse i et lille lokal 

samfund, hvor dele af området indgår i landzone. Særligt er vi bekymrede for projektudkastet til udstykning 

på Fårupvej 83, ’Det Gamle Gartneri’, som på ingen måder vil være en ’naturlig forlængelse’ af eksisterende 

by, som det beskrives i materialet: 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/27f1b4d0-8a49-4726-a96f-2537dc934396/Udkast%20til%20vejl.%20om%20strategisk%20planl%C3%A6gning%20for%20landsbyer.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/27f1b4d0-8a49-4726-a96f-2537dc934396/Udkast%20til%20vejl.%20om%20strategisk%20planl%C3%A6gning%20for%20landsbyer.pdf


https://deltag.aarhus.dk/node/320/ticket/5085?fbclid=IwAR1qhJwRlMRIJMF9jNWhJly_iyVQJIcxVSbv8OmT

V9Mg-a9BT1aJBS6Izio  

Med henvisning til journalnummer 20141467, Fårupvej 76 

(https://minejendom.aarhus.dk/Byggesag/Vis/354043), blev ønsket om udstykning/huludfyldning afvist af 

det tidligere Natur og Miljøklagenævn i 2015, idet udstykningen blandt andet ville danne præcedens for 

øvrig utilsigtet udstykning i landzone uden for anviste lokalplaner. Vi mener derfor dette bør tages i 

betragtning sammen med en helhedsbetragtning af det bevaringsværdige lokal og landsbysamfund.  

 

Med venlig hilsen 

Louise Svarrer Torp & Anders Jørgensen 

Fårup, Sabro 
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