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Fritliggende boliger i mindre bysamfund

Høringssvar, arealer til alle boligtyper, kommuneplan tillæg nr. 86

Baggrunden for dette forslag er, at Aarhus Kommune gennem en årrække har set en 
fraflytning af især nye familier og børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i 
Aarhus ved at bygge en bolig på egen grund. Disse har imidlertid været en begrænset 
ressource i Aarhus Kommune, og med dette forslag kan der skabes et grundlag for, at 
fritliggende grunde og boliger fremadrettet kan tilbydes i Aarhus Kommune.

De seneste år har der været stor tilflytning til Aarhus Kommune. Det har resulteret i 
mange godkendelser af og udbygning af bymidten og af nogle af byens forstæder, 
desværre ofte på meget små byggegrunde og lang afstand til skov og natur.

Mulighederne for dem der gerne vil bo på landet, og være en del af en mindre landsby 
i pagt med naturen og med mulighed for at dyrke egne sprøjtefrie grønsager er meget 
begrænsede, dels da få fraflytter den type ejendomme og dels fordi Aarhus Kommune 
administrativt har besluttet at huludfyldning i de mindre landsbysamfund i landzone 
pt. ikke er tilladt.

Der efterspørges derfor mulighed for en nænsom udvidelse af landsbymiljøerne i 
landzone, så den øgede efterspørgsel kan tilgodeses. Der findes flere steder ”huller” 
langs med byvejene ude i landsbyerne, hvor der kan opføres landsby huse med krav om 
naturlig harmoni med den bestående demografi og under hensyntagen til bevarelse af 
eksisterende natur arealer, vandområder etc. 

Vi ser at andre kommuner i Danmark praktiserer dette med stor succes ...

Fx vil landsbyen Fårup, vest for Aarhus, med fordel kunne samles ved ”huludfyldning” 
med krav om at det gøres med respekt for naboer, omgivelser og natur.
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▪ At Aarhus Kommune gennem en årrække har set en fraflytning af nye og 
børnefamilier, der gerne har villet bosætte sig i kommunen ved at bygge en bolig 
på egen grund i oplandsområderne, men disse grunde har imidlertid været en 
begrænset ressource i Aarhus Kommune.

▪ Aarhus Kommune kan med dette forslag skabe det ønskede grundlag for at der 
kan tilbydes fritliggende boliger i landlige omgivelser, indenfor de historiske 
byggelinjer i de mindre landsbyer, med respekt for natur og miljø, enten med 
enkelte grunde eller parceller med flere byhuse.

Eksempler på mulige huludfyldninger langs Fårupvej

▪ På kortet til højre er der indenfor landsbyens byggelinje, optegnet mulige 
”huller” langs Fårupvej, hvor det vil være muligt at opføre aftægts eller 
landsbyhuse, hvor yngre som ældre, familier eller enlige, vil kunne bo og være 
en del af et landsby miljø, tæt på og i pagt med naturen. 

▪ Ejerne af disse grundstykker vil gerne indgå i en individuel dialog om dette.

Fårupvej, rent historisk og set i relation til Temaplanens formål.

▪ På Fårupvej og i Fårup By er der ikke blevet opført nye huse i mere end 40år og 
med undtagelse af totalskadede bygninger efter brand er der ikke bygget nyt. 

▪ Aarhus Kommune kan med dette forslag åbne op for at der tillades en bæredygtig 
udvikling indenfor de historiske byggelinjer i de mindre landsbyer, hvor 
alternativet ellers er at de små landsbyer affolkes yderligere og sygner hen.

▪ Hermed kan Aarhus Kommune imødekomme efterspørgslen efter grunde til 
fritliggende boliger og bidrage til, at en større del af byudviklingen sker i de 
fritliggende byområder, som tilbyder andre kvaliteter end de tætte byer.
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Fritliggende boliger langs Fårupvej
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