
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Lokalplan 1152 og forslag til ændringer i tekst og illustrationer for 

delområde II. 

Som rådgiver for og på vegne af Aarhus Kommune og Boligforeningen Aarhus Omegn, bygherre for byggeri og 
landskabsbearbejdning i delområde II, anmoder AART hermed om en række mindre justeringer af de i Lokalplan 1152 
angivne bestemmelser og forudsætninger. 

 

Nedenstående ændringsforslag har baggrund i det fortløbende projekteringsarbejde med Kontor- og medborgerhuset 

i delområde II, byggefelt G. Begrundelsen for nedenstående er mindre justeringer, således at lokalplanen stemmer 

med det projekt, som lokalplanen for delområdet baserer sig på. Enkelte kommentarer er blot noter til formuleringer, 

der kan forekomme tvetydige. 

 

Herunder anføres forslag til justeringer og tilpasninger. 

Figur 2.2 s. 9: 

Ny cykelsti fra buslomme ved Ringvej Syd frem til Rosenhøj er ikke markeret som øvrige cykelstier. 

 

Fig. 2.6 s. 14: 

Ny cykelsti fra buslomme ved Ringvej Syd frem til Rosenhøj mangler på diagram. 

Cykelsti på østsiden af Søndervangs Allé mellem Ringvej Syd og Kjærslund er ikke ny, men eksisterende der bevares. 

Cykelsti fra Matildelundsvej og videre mod syd af Søndervangs Allé er ikke ny. 

INFO: Den rekreative sti har ikke tidligere været nævnt af bygherre, og er ikke behandlet som noget ’særligt’, vi har 
dog en tilslutning som ved alle øvrige stier. 

 

Fig. 2.8 s. 16: 

Ny cykelsti fra buslomme ved Ringvej Syd frem til Rosenhøj er ikke markeret som øvrige cykelstier. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Side 25: 

Vedr. opholdsarealer til Kontor- og medborgerhuset: der etableres 5% opholdsareal af det gældende 
bruttoetageareal. De 225 m² kan eventuelt undlades, hvis blot der angives min. 5%. 

 

Fig. 4.1 s.26, tekst: 

Overskydende regnvand ledes til kloak via droslet afløb frem for kuppelrist. Princip er ændret af hensyn til planternes 
vækst. 

 

Side 33 og s. 34, uoverensstemmelse: 

Indkørslen til Rosenhøj flyttes 75 m 

Indkørslen til Rosenhøj flyttes 50 m 

Forslag: Indkørsel til Rosenhøj flyttes ca. 60 m (stemmer med det tegnede) 

 

Kortbilag 2: 

Overkørsel fremgår ikke af kortbilag 2, er dog med på figur 5.6. s.36 

Eksisterende træ der bevares ved hovedstien overfor huset fremgår ikke. 

 

§ 6.3 - Bestemmelse der afviger fra det tegnede: 

Husholdningsaffald skal håndteres ved nedgravede beholdere indenfor lokalplanområdet, placeret i princippet 

som vist på kortbilag 2. 

Forslag til tilføjelse: Affaldshåndtering ifm. delområde II kan løses som nedgravede anlæg eller anlæg på terræn. 

 

§ 9.31 - Bestemmelse, der muligvis bør stå som en generel bestemmelse: 

Bestemmelsen står anført under overskriften Byggefelt G, men omhandler tilsyneladende alle andre byggefelter end 
byggefelt G. 

 

Vi håber, at I vil se positivt på ovenstående forslag. 


