
 
 

Høringssvar ifm. indkaldelse af idéer og forslag til 

temaplanlægning ”Arealer til alle boligtyper” 
 
På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til placering af en 
enkeltstående butik i Mejlby med en ny dagligvarebutik på Mejlbyvej 692 med henblik 
på at understøtte lokalområdets daglige forsyning. 

 

I forbindelse med Aarhus Kommunes temarevision af kommuneplanen blev der i 
perioden 28. november 2018 til 1. februar 2019 indkaldt til idéer og forslag til 
ændringer af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser. Nærværende forslag 
vedrører detailhandlen i Mejlby og hører således ikke direkte ind under det konkrete 
tema ”arealer til alle boligtyper” men fremsendes uagtet som indspark til 
kommuneplanrevisionen vedr. detailhandel og byudvikling i Mejlby generelt.   
 

 

Baggrund 

Rema Butiksudvikling A/S ønsker at etablere en dagligvarebutik på 1.200 m2 med 
tilhørende parkeringsareal på ejendommen Mejlbyvej 692, matrikel 3a, Mejlby By, 
Mejlby. 
 
Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd bakker positivt op om etableringen af en Rema 
1000 butik med et solidt varesortiment i Mejlby. Fællesrådets støtteerklæring er vedlagt 
som bilag. 
 

Eksisterende forhold  

Ejendommen Mejlbyvej 692 er beliggende på hjørnet af Mejlbyvej og Kaløvej i den 
nordligste del af Mejlby. Ejendommen rummer i dag en bolig og flere udhuse (stald, 
lade, garage og skur). Ejendommen har vejadgang fra både Mejlbyvej og Kaløvej.  
 
Ejendommen er omfattet at kommuneplanramme 370206BL, der udlægger området til 
bolig- og erhvervsformål. Ejendommen er ikke lokalplanlagt og ligger pt i landzone, men 
vil ved lokalplanlægning blive overført til byzone. Ejendommen ejes af ”MEJLBYGAARD 
ApS”  
 

Et velfungerende landsbysamfund med potentiale 

Jf. Danmarks Statistik er der i 2019 431 indbyggere i Mejlby. Ambitionerne for lokal 
byvækst er høje og velbeliggende arealer er indarbejdet i kommuneplanen med 
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byvækst for øje. Arealerne skal alene lokalplanlægges for at nye boliger kan blive 
realiseret.  
 
Vest for Mejlby er der udlagt en ramme til lav boligbebyggelse med varierede 
bebyggelsesformer. (370209BO). Med et areal på ca. 9,8 ha kan der her forventes at 
blive plads til ca. 70-100 nye boliger.  
 
Mod nord er der også udlagt en ramme for et nyt område til boliger og erhverv 
(370206BL). C. F. Møller har for grundejer udarbejdet oplæg til en fremtidig udstykning 
bestående af både parcelhuse og rækkehuse. Ved etablering af en ny dagligvarebutik 
med tilhørende parkeringsareal på hjørnet af Kaløvej og Mejlbyvej kan der forsat 
etableres ca. 23 parcelhuse og 10-13 rækkehuse i området. 
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Oversigtskort over Mejlby og Hårup med markering af planlagte arealer til byvækst. Der foreslås 

placeret en enkeltstående butik bestående af en ny dagligvarebutik i det nordlige Mejlby som vist 

på kortet. 

 
Markering af ønsket placering af ny dagligvarebutik på hjørnet af Kaløvej og Mejlbyvej. Udkast til 

disponering af nyt boligområde i den nordlige del af Mejlby udarbejdet af C.F. Møller. 

 
Aarhus Kommune er grundejer af arealet syd for Kaløvej (Gammel Kaløvej 951) hvor der 
ovenfor er skitseret 23 parcelhuse. Projektet er aktuelt og understøtter den positive 
udvikling i Mejlby. 
 
I Hårup er tilsvarende potentiale for vækst til stede. Her er indbyggertallet pt. 823. 
Langs hele vestsiden af Hårup er der udlagt rammer til boligformål i form af lav 
boligbebyggelse med varierende boligtyper. Den nordligste del er lokalplanlagt, men ca. 
2/3 af lokalplanen er endnu ikke realiseret. Jf. lokalplanen kan der opføres yderligere ca. 
88 parcelhuse inden for området. Rammen syd herfor har et areal på ca. 14 ha – det vil 
her være muligt at etablere 100-150 nye boliger.     
 

Planlovens formål med detailhandelsplanlægning 
Planloven fastlægger tre ligeværdige formål vedrørende detailhandel, som kommunen 
skal afveje i kommuneplanlægningen 

- at fremme et varieret butiksudbud,  
- at sikre arealer til detailhandel med god tilgængelighed for alle trafikarter,  
- at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv 

butiksstruktur. 
 

Forslag til placering af en enkeltstående butik i Mejlby til betjening af 

lokalområdet 

For at sikre det lovmæssige grundlag for en ny dagligvarebutik foreslås det at udlægge 
den nye dagligvarebutik som en enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m² med en 
placering som vist på kortet nedenfor.  
 
Alternativt foreslås det at udlægge et lokalcenter på 2.000 m², der omfatter det på 
kortet nedenfor vist stiplede område. Arealet foreslås at omfatte området for den nye 
dagligvarebutik, den eksisterende Dagli’Brugsen samt et område herimellem, der til dels 
består af større matrikler med erhverv, som vurderes at have et omdannelsespotentiale 
til centerformål. Med et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 2.000 m² til 
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butiksformål vil der, udover den eksisterende samt den nye dagligvarebutik, være 
mulighed for at etablere en mindre dagligvarebutik på ca. 300 m² inden for lokalcentret. 
Det kunne fx være en slagter, en blomsterbutik el. lign..  
 
Lokalcentre må jf. planloven maksimalt rumme 3.000 m2 til butiksformål. 
Butiksstørrelsen for en dagligvarebutik i et lokalcenter og enkeltstående 
dagligvarebutikker må jf. planloven ikke overstige 1.200 m² bruttoetageareal inkl. 
personalefaciliteter. 
 

 
Kortet viser eksisterende byfunktioner i Mejlby samt forslag til placering af ny enkeltstående butik 

– alternativt er vist forslag til afgrænsning af et nyt lokalcenter. 

 

Redegørelse 
Jf. planlovens § 11 e, stk. 3 skal der redegøres for den del af kommuneplanen der 
indeholder rammer for forsyning med butikker. Der skal vurderes på omfanget af det 
eksisterende butiksareal, behov for nybyggeri eller omdannelse af butiksformål i 
relation til målene for detailhandelsstrukturen. Der skal vurderes på hvordan forslaget 
fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud samt hvordan planlægningen påvirker 
bymiljøet og i øvrigt sikrer tilgængelighed for alle trafikarter. 
 
Aarhus Kommunes centerstruktur bygger på et princip om at hver by har sit bycenter. 
Inden for dagligvarer skal den fremtidige planlægning sikre, at der er et attraktivt og 
tætspundet net af dagligvarebutikker i lokalområderne – der hvor folk bor og lever 
 
I kommuneplanen er der udpeget et bycenter i Hårup med en ramme på 3.000 m2 til 
detailhandel. Der er ingen eksisterende butikker inden for det udpegede bycenter. 
Nærmeste butik med dagligvarer er Dagli’Brugsen i Mejlby.  
 
Dagli’Brugsen har et samlet areal på 484 m2. Med eksisterende godt 400 indbyggere og 
potentielt 100-130 nye boliger i Mejlby vurderes der at være et tilstrækkeligt lokalt 
kundegrundlag for en ny dagligvarebutik på 1.200 m2.   
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Planlægningen tilgodeser målene for detailhandel ved at sikre lokalområdet forsyning 
med dagligvarer med en placering der muliggør god disponering og tilgængelighed for 
alle trafikarter – dvs. kunder, der kommer i bil, på cykel eller er gående. 
  
Med kun ca. 200 m mellem Dagli’Brugsen og en ny dagligvarebutik er der ikke kun tale 
om konkurrence men også synergi i form af et lokalt centreret butiksudbud.  
 
Den nye dagligvarebutik på Mejlbyvej 692 forudsætter nedrivning af ejendommens 
eksisterende bygninger. Det vurderes dog at et sådan tiltag er en forskønnelse af byen 
på et meget synligt sted. Parkeringsarealet til butikken kan indrammes af beplantning 
og dermed spille sammen med byens i øvrigt grønne karakter. 

 

Når der vælges bopæl, er serviceniveauet et afgørende parameter. Jf. målene for 
detailhandel er det derfor vigtigt at sikre et attraktivt udbud af indkøbsmuligheder med 
let tilgængelighed. Placering af ny dagligvarebutik udlagt som en enkeltstående 
dagligvarebutik - alternativt som et nyt lokalcenter - kan dermed være en løftestang for 
byvæksten i Mejlby. 
 
På baggrund af ovenstående høringssvar ønskes kommuneplanrammerne ændret 
således der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m2 på Mejlbyvej 
692.  
 
Rema Butiksudvikling A/S håber med nærværende høringssvar, at Aarhus Kommune vil 
imødekomme forelagte forslag og ønske med henblik på at styrke Mejlby som en 
attraktiv bosætningsby. 
 
Bilag: Støtteerklæring fra Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Geertsen 
Projektleder / Arkitekt Cand. Arch. 
 
Direkte tlf.: +45 7024 1025 
Mail: mge@aarstiderne.dk     
 
 
 



From: Martin Jensen Strand
To: Stephan Sørensen
Subject: Støtteerklæring
Date: 15. juli 2019 18:18:44

Vedr. Rema 1000 ny-etablering i Mejlby, 8530 Hjortshøj

Kære Stephan Sørensen

Hermed skal jeg tilkendegive, at et enigt Fællesråd for Todbjerg, Hårup og Mejlby er
yderst positive og står bag planerne om opførelse af en ny Rema 1000 butik i Mejlby, 8530
Hjortshøj. 

Planerne nyder ligeledes stor opbakning bredt i befolkningen i de 3 lokalsamfund, som
fællesrådet dækker. 

Fællesrådet Todbjerg, Hårup & Mejlby står til rådighed i enhver henseende i forbindelse
med sparring og gennemsyn af planer, ansøgninger, etablering og fremtidige planer for
butikken og området omkring samme efter etablering. 

Undertegnede kan til enhver tid kontaktes i sagen. 

Med venlig hilsen

Martin Jensen Strand

Formand

Todbjerg, Hårup & Mejlby Fællesråd

T: 27157508

M: marpommer@gmail.com

Sendt fra min iPhone
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