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Hørretvej matr.nr. 32b  -  indlæg til debat om Planstrategi 2019 

En mindre del af matr.nr. 32b beliggende nord for Hørretvej, se bilag 1, ønskes inddraget i 
kommuneplanramme 320116BO, som det er sket med de øvrige matrikler nord for Hørretvej. 
Ved at inddrage det foreslåede areal, afrundes rammeområdet mod nord samt ud mod cykel- 
og gangstien mod øst. 

Arealinddragelsen ønskes vurderet under overskriften Arealer til alle boligtyper, da området 
anses for velegnet til at opføre en række eller klynge mindre fritliggende énfamiliehuse.  

Beliggenheden i udkanten af byområdet Hørretløkken i Mårslet, med nem adgang til naturen og 
med omkring 850-950 meter til de to nærmeste letbanestop i Mårslet, anses for at være meget 
velegnet til familieboliger. 

Det udpegede område er ca. 3000 m2 og vil kunne anvendes til mellem 4 og 7 parcelhusgrunde 
eller mindre grunde til åben-lav boligbebyggelse / énfamiliehuse. 
En del af området er udpeget som potentiel skybrudszone, et lavere liggende område i midten 
af grunden, se bilag 2, og den ønskede bebyggelse vil derfor skulle underordne sig terrænet og 
udpegningen. Det potentielle skybrudsområde vurderes kun at stå under vand få timer / år, 
hvorfor det kan benyttes som en attraktiv opholds- og aktivitetszone med beplantning, 
legeplads, bålplads og lignende, til brug for beboere i bebyggelsen. 

Matr.nr. 32b er ejet af Tranbjerggård ApS. der har afgivet fuldmagt til Michael Østergaard, der 
har ønsker om at opføre boligbebyggelse på matriklen. Fuldmagt fra ejer til Michael Østergaard 
er vedlagt. 

   Med venlig hilsen 

 Mette Grønborg  |  arkitekt maa  |  partner 
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 86 13 67 66  |  22 10 77 95 
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Signaturforklaring
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
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Andet
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Aarhus Kommune

Målforhold 1:500
Dato 31-07-2019

Signaturforklaring
Eksisterende boligområder
Skybrud år 2100 KP17





                                                                                                                              Micael Østergaard 

Tranbjerggårdsvej 2 

                                                                                                                        8320 Mårslet. 

                                                                                                                                Mobil: 40 25 27 11. 

 

 

 

Fuldmagt 

 

 

 

Undertegnede Micael Østergaard afgiver hermed fuldmagt til, at - Arkitektfirmaet Plusform, 

Museumsgade 24 b, 8000 Aarhus C, - på mine vegne kan indsende indlæg til planstrategi 2019, 

vedrørende del af matr.nr. 32b, Hørret i Mårslet. 

 

Dato: 1. August 2019.  

 

Som fuldmagtsgiver: 

 

Micael Østergaard. 
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