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Høringssvar vedr. Ny bebyggelse på Europaplads 6 – 8.  

Bygningsstyrelsen har fra Østjyllands Politi/Aarhus Kommune modtaget brev vedr. 

den foreslåede ændring af kommuneplanen i forbindelse med ny bebyggelse på 

Europaplads 6 – 8 i Aarhus.  

 

Bygningsstyrelsen er grundejer af naboejendommen Ridderstræde 1, Aarhus, der 

udlejes til Østjyllands Politi.  

 

Bygningsstyrelsen har anmodet Østjyllands Politi om bemærkninger til høringen om 

den foreslåede ændring af plangrundlaget.  

 

Konkrete bemærkninger til fremtidige forhold 

På baggrund af det fremsendte materiale (debatoplæg), herunder indledende skitser 

skal Østjyllands Politi og Bygningsstyrelsen herudover fremkomme med følgende 

konkrete bemærkninger til de foreslåede ændringer, herunder en særlig vurdering af 

sikkerheden, indkigsgener samt tilkørsels- og frakørselsforhold for Politigården i 

Aarhus.  

 

Sikkerheden omkring Politigården 

Politiet har sikkerhedsinteresser i forhold til konkrete byggeprojekter i umiddelbar 

nærhed af kritiske politibygninger. Hovedpolitistationen i Aarhus opfattes i den for-

bindelse som en kritisk politibygning. I forhold til fremsendte høring om ændring af 

plangrundlag knytter vores bekymringer sig især til indkigsmulighederne. Konkret går 

bekymringen på, at det kan være vanskeligt at afgøre hvem der opholder sig i en 

ejetageejendom herunder risikoen for, at nogle personer kan have til hensigt, at for-

volde personskade eller bygningsskade i og omkring politigården.   

 

Indkigsgener 

De nuværende bygninger på adressen Europaplads 6 – 8 har ikke indkigsmulighe-

der til hovedpolitistationens indre gårdmiljøer. Etablering af højhusbyggeri i 9 etager 

vil i høj grad medføre øget indkig direkte til politiets indre gårdmiljø. Af hensyn til 

både politioperative forhold (klargøring af operative indsatser) samt politiets pligt til 

sikring af integriteten for de borgere, der af forskellige årsager er i politiets varetægt, 

skal indkig til politiets indre gårdmiljøer forhindres.  

  

Hensynet til begrænsning af indkigsmuligheder til politiets bygninger og lokaliteter 

varetages ved udformning af et byggeris facader og tag over mod politiets bygnin-
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ger, f.eks. i form af en helt lukket facadekonstruktion og en tagkonstruktion, der ikke 

giver mulighed for ophold. I det konkrete forslag til en ny bebyggelse på Europaplads 

6-8 vil det, for nogle af de øverste etager, omfatte bygningens sydlige facader samt 

den sydlige ende af taget.  

 

Tilkørsels- og frakørselsforhold 

Såfremt etageejendommen på Europaplads 6 – 8 opføres vil det umiddelbart medfø-

re en øget trafikbelastning i lokalområdet, som kan udfordre politiet i forhold til politi-

ets muligheder for operativ parathed, i forbindelse med udrykning til borgere og an-

dre der har behov for politiets tilstedeværelse hurtigst muligt.  

 

Øvrige bemærkninger til fremtidige forhold 

Med baggrund i, at der i forbindelse med fremtidige forhold ønskes oprettet et nyt 

rammeområde indenfor eksisterende rammeområde 010204CY til opfyldelse af øn-

ske om etablering af ny bebyggelse på Europaplads 6 – 8, ønsker Østjyllands Politi 

og Bygningsstyrelsen ligeledes, at der sikres mulighed for, at Politigården i fremtiden 

får mulighed for samme, ændrede rammebestemmelser. Årsagen til dette er Østjyl-

lands Politis og Bygningsstyrelsens ønsker om, at give mulighed for fremtidige ud-

bygningsmuligheder på ejendommen Ridderstræde 1.   

 

 

Konklusion 

Østjyllands Politi og Bygningsstyrelsen gør indsigelse mod den foreslåede ændring 

af kommuneplanen med følgende bemærkninger: 

 højden på etagebyggeriet 

 afstanden mellem etageejendommen og Politigården i Aarhus 

 etagebyggeriets påvirkning af politiets reaktionstider i forbindelse med ud-

rykning til borgere og lignende   

 

Derudover ønsker Østjyllands Politi og Bygningsstyrelsen at Politigården i Aarhus får 

samme, ændrede rammebestemmelser som de rammebestemmelser der ønskes 

ændret i forbindelse med ny bebyggelse på Europaplads 6 – 8.  
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