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Indledning

Som de naboer der umiddelbart vil have de største konsekvenser af byggeriet og 
lokalplansforslaget 1169,kommer hermed vores høringssvar.


Det er med bekymring at vi har læst lokalplansforslaget nummer 1169.

Lokalplansforslaget har ikke kun voldsomme konsekvenser for os ,som umiddelbare naboer, men 
også for hele området. Vi mener at der er flere ting i forslaget der ikke er belyst fyldestgørende.


Vi mener bebyggelsen bør overholde gældende kommunalplans bestemmelser, i stedet for at der 
(endnu) engang sker overskridelse og ændringer af gældende planer.


Bebygningsprocent

Med lokalplansforslaget overskrider man gældende kommunalplan. 


Med forslaget vil man tillade en bebyggelse der overskrider kommunalplanen med mere end 100 
procent, fra gældende 50% til nu 105%, endda med mulighed for sekundær bebyggelse som 
skure, overdækning af parkering mv., som kan bringe bebyggelsesprocenten helt op på 120%.

Samtidig tillades endda at der kan ske yderlige overbygning på tagterrasse i form af drivhuse og 
overdækninger i 3 meters højde.


Dette vil ændre området markant, og skabe en voldsom bebyggelsesmæssig fortætning i 
området, samt have voldsomme gener for os som naboer til byggeriet.


Samtidigt ignorerer man fuldstændigt Byplanvedtægt nr. 3 for Aarhus kommune §5 hvor det at der 
på matriklerne hvor Oddervej 75-79 i dag ligger (7bk og 7bs) kun må opføres en og to-families 
huse.

Der henvises i forslaget til, at bebyggelsen stemmer overens med kommunens planer om 
fortætning, men det er ikke korrekt, idet Oddervej ikke er udpeget som fortætningsområde i 
Aarhus kommunalplan fra 2017.


Det bør være muligt at lave bebyggelser der holder sig indenfor gældende regler i Aarhus 
kommune.


Voldsomme indsynsgener

Der tillades i lokalplansforslaget både opholdsarealer på svalegange og som tagterrasse på 
fælleshus. 

Dette vil give direkte indsyn i vores hus, det være sig badeværelse, soveværelse, værelser og stue 
samt hele haven. Der vil altså ikke være nogen steder hvor vi kan være ugenerede, og det vil være 
en voldsom overskridelse af vores privatsfære. Vedhæftet er foto som viser et mere tydeligt billede 
af hvor meget man vil kunne se ind i vores hus fra tagterrasse på fælleshus. Vi oplever, at de i 
lokalplanforslaget givne illustrationer er misvisende og ikke viser faktuelle forhold. Det være sig 
set fra bebyggelsens side, samt fra vores matrikels side.



Der er i lokalplanforslaget beskrevet mindre skærmende tiltag på  bl.a. fælleshus, herunder 
beplantning, men dette vil ikke sikre afskærmning fra stående/gående gæster, eller når 
beplantning går ud/er løvfældende e.a. Samtidig beskrives fælleshus som et sted der skal være 
naturligt samlingspunkt, hvorfor det må formodes at en tagterrasse vil blive benyttet i væsentlig 
grad.

Samtidig tillades der opholdsarealer på svalegange, som er vendt direkte mod vores hus, og som 
også vil give direkte indsynsgener.


Vi finder det foruroligende, at man ved private mindre bebyggelser i Aarhus kommune har megen 
fokus på at sikre naboer mod indsynsgener, men at man i dette forslag ikke sikrer bedre mod 
dette. At man tillader tagterrasse næsten mod skel mv. 




Samtidigt beskrives der i forslaget hvorledes der skal sikres afskærmning for indblik for 
lejlighederne, hvorfor det så kan undre at man ikke skal sikre det samme mod os som naboer.


Vi protesterer kraftigt imod, at der på fælleshuset etableres tagterrasse, da en såden muliggør 
direkte indkig i Solbrinken 4, og det er krænkende for vores privatliv. 


Skyggegener

Skyggegener fra primær bebyggelse samt fælleshus vil være væsentlig anderledes end den 
skygge der er fra nogle få træer og et enkelt hus. En bastant samlet bebyggelse vil give en hel 
anden skygge end enkeltstående huse, hvor der er luft omkring, samt fra enkelte træer.


Støjgener og lysgener

Bebyggelsen vil give væsentlig mere støj end i dag, det vil være støj fra opholdsarealer 
(tagterrasse på fælleshus), støj fra trafik til- og fra parkeringspladerne mv.

Der vil komme lysgener fra ind- og udkørsel til parkering.

Som parkeringsarealet er skitseret nu, vil det forventede brug give støjgener døgnet rundt for 
Solbrinken 4 og store lysindfaldsgener i de mørke timer. 

Medmindre der etableres et tilstrækkeligt støj- og lysværn, der markant vil reducere generne fra 
parkeringsarealet, ud over de i lokalplanforslaget diffuse beskrivelser, må vi også protestere mod 
godkendelse af et sådant område, da den daglige brug heraf forventes maksimal set i forhold til 
boligerne, især set i lyset af at der er færre parkeringspladser end lejligheder.


Trafikale forhold/Adgangsforhold

Det beskrives i lokalplansforslaget at primær ind- og udkørsel til den projekterede ejendom 
vil være til Oddervej, derudover at der er sekundær mulighed: “Lokalplanområdet har sekundært 
vejadgang fra Solbrinken, som i lokalplanen er fastlagt til alene at betjene 2 parkeringspladser til 
handicapparkering” 

Indsyn i Solbrinken 4 fra tagterrasse 



For Oddervej virker det underligt, at det ikke er belyst yderligere at: 
1. Oddervej er stærkt belastet og ind og udkørsel fra byggeriet og de projekterede 

boliger vil ligge næsten ud for t-krydset Oddervej - Kragelundsallé og meget tæt på 
krydset Oddervej - Rosenvangsallé. Dette er i forvejen et yderst trafikeret område og 
ind- og udkørsel vil ud fra hvad vi kan se ske henover venstresvingsbane. 

2. Cykelstien skal krydses for at komme ud på Oddervej. Cykelstien har mange hurtig 
kørende cyklister, da det er i slutningen af bakken fra syd mod nord. Dette giver 
farefulde situationer, og der er væsentlig forskel på til - og frakørsel fra 16 
parkeringspladser end blot fra to. Dette uagtet at bebyggelsen trækkes ind fra vejen. 

Vejret via til bebyggelsen fra Solbrinken via Solbrinken 6 
På Solbrinken 6 er oprettet og tinglyst en vejret, der fra november 1926 med følgende 
ordlyd: 
“Sælgeren udlægger Jord til en Indkørsel fra den Vej, som Sælgeren agter at anlægge gennem sin Ejendom 
hen til Parcellen og paa denne Indkørselsvej har Køberen og efterfølgende Ejere Færdselsret, men Vejen 
anlægges og vedligeholdes af Køberen og dennes Nabo.” 

Oprindeligt var det hensigten, at denne vej beliggende (øst-vest) langs skellet mellem 
Solbrinken 6 og 4, skulle tjene som færdselsadgang til Oddervej 79.


Det indgår nu i lokalplansforslaget, at denne vej – i dag meget lidt brugte vej – skal tjene 
som adgangsvej for: 

• Handicapparkering

• Renovation til 29 boligenheder


Men samtidig må det kraftigt formodes at denne vejret også vil blive benyttet til

• Varelevering til 29 boligenheder, hvoraf en betragtelig andel vurderes at ville blive 

beboet af gangbesværede, hvilket medfører yderligere trafik af vareleveringer

• Adgangsvej for gæster der vil parkere på Solbrinken. 

• Videre adgangsvej for beboere der ikke kan finde parkering ved bebyggelsen og den 

permanente parkeringsplads og derved vil parkere på Solbrinken

• Trafik til og af- og pålæsning af gæster/brugere til fælleshuset og selve bebyggelsen


Det er vores opfattelse, at denne udvidede brug af ”adgangsvejen” ikke er hjelmet i den 
optrykte servitut, da den fremtidige tiltænkte og realistiske brug af adgangsvejen langt 
overstiger, hvad vejen oprindeligt var tiltænkt - og frem til nu er blevet anvendt som.


Renovation

I lokalplansforslaget beskrives at renovation skal ske via vejret hen over Solbrinken 6. 
Denne vej er i dag en mindre grusvej. Jf bestemmelserne fra Aarhus Affald/varme 
(Kredsløb), så fremgår følgende:


• “Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred for to-hjulede beholdere og 1,2 meter for fire-hjulede 
beholdere.


• Adgangsvejen skal have hårdt underlag.

◦ Underlaget må ikke være granitskærver, ral, græs.

◦ Grus er acceptabelt, hvis det er meget fastkørt.


• Om vinteren skal adgangsvejen til beholderen være velbelyst, og der skal være ryddet for sne og 
gruset/saltet.”


Det betyder reelt, at man nu påfører en privat grundejer en betydelig etablerings- og 
vedligeholdelsesomkostning. Det må vel stride mod den private ejendomsret.
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For få parkeringspladser, nærliggende veje vil blive 
belastet

Der er til byggeriet kun projekteret 16+2 parkeringspladser til 29 lejligheder. 

Projektet beskriver et segment fra 50+. Det må forventes, at dette segment stadig er i 
arbejde cirka 20 år, hvorfor der sandsynligvis vil være minimum én bil pr. husstand og 
derfor vil der på forhånd være for få parkeringspladser til byggeriet. Beboere, gæster mfl. 
vil derfor søge alternativ parkeringsmulighed. Dette vil uden tvivl belaste nærliggende 
villaveje mv. Det være sig Solbrinken, Kragelunds Allé, som iøvrigt er skolevej mfl. 

Bevaringsværdighed

Oddervej 75 har en bevaringsværdi på 4. 
Den gamle by har i et mailsvar svaret Aarhus kommune, MTM_PBM følgende: 

“I materialet fremhæves at Oddervej 75, der er en ejendom fra 1925, har en høj bevaringsværdi på 4. 
Ejendommen fremstår umiddelbart ret uforandret og er et fint eksempel på en murermestervilla fra 
1920’erne, der afspejler hvordan borgere er rykket fra Aarhus midtby, og byggede deres eget.” 
Og 
“Oddervej 79 er bygget i 1930 og har fået en samlet SAVE på 7, hvilket umiddelbart virker lidt lavt. 
Ejendommen har tydelige funkistræk…” 

Derudover skrives følgende: 

“I projektoplægget står der, at den nye ejendom vil læne sig op ad Oddervej 73, dette forstås som, at man vil 
lave en sammenhængende bebyggelse. I projektudviklingen bør man tage afsæt i hele området. I og med at 
både Oddervej 71/73 og Oddervej 81 er solitære etageejendomme, bør man fortsætte denne linje, fremfor 
en struktur, der er et midtbytræk.”  
Kilde: Mailsvar fra Den Gamle By til Aarhus kommune MTM-PBM den 24. marts 2021 

Det virker underligt at Aarhus kommune blot negligerer og vurderer dette væsentligt 
anderledes, og blot mener at bebyggelserne kan nedrives.  

Ingen garanti for seniorboliger

I lokalplansforslaget angives det at bygherre har oplyst at der vil blive udarbejdet et 
vedtægtsgrundlag til sikring af byggeriets anvendelse til boliger for seniorer. 

Segmentet angives til at være 50+ og dermed vil nogle beboere have næsten 20 år tilbage 
på arbejdsmarkedet, hvorfor det vel ikke kan betegnes som senior/ældreboliger. 

Trods at der bliver tinglyst vedtægter på en ejendom, så kan disse ændres. I tilfælde af en 
ejerforening kan de ske med 2/3 stemmeflertal af foreningens medlemmer. I tilfælde af at 
det er privat bygherre der står for udlejning, er der intet der sikrer at det er faktiske 
segment der kommer til at benytte boligerne. Der sker jo ingen visitation til boligerne, så 
hvorledes vil man sikre at bebyggelsen reelt bliver et seniorfællesskab? 



Størrelse af lejligheder

22 af de 29 lejligheder er jf materialet under 60 kvm.  
Det virker i vores optik meget usandsynligt at alderssegmentet 50+ som vil have næsten 
20 år tilbage på arbejdsmarkedet, at en lejlighed på under 60 kvm vil være stor nok. 

Beplantning langs skel.

Vi må formode at al form for beplantning, eksempelvis bøgepur, som beskrevet i forslaget, 
sker langs skel, altså på matrikel 7bk og 7cs og ikke i skel, da vi på ingen måde kan 
godtage ændring af nuværende skel beplantning. 

Andet, Selektiv information af Aarhus Byråd

I indstilling til Aarhus Byråd den 11/5-2022 fremgår følgende: 
“Til sammenligning er bebyggelsesprocenten for naboejendommen Oddervej 71-73 på 110%. “ 

Man har i indstillingen undladt at informere om, at nærliggende beboelsesejendom, 
Oddervej 81, kun har en bebyggelsesprocent på cirka 53%, hvorfor dette burde have 
været med i indstillingen for at give et mere jævnbyrdigt billede af området, eksempelvis 
er bebyggelsesprocent for vores matrikel også blot 13%.



