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Til Byrådet 
 
 
 
Svar på 10 dages forespørgsel fra Radikale Venstre om bevaring 
af træer på Østre Skovvej 
 
 
Spørgsmål: 
Radikale er opmærksomme på, at der står en del gamle store træer langs 
Østre Skovvej, der ifølge en borger ser ud til at skulle fældes netop nu i for-
bindelse med et kommunalt byggeri. 
 
Vi ønsker derfor belyst om, og i hvilket omfang, der skal fældes et antal 
gamle træer langs Østre Skovvej? Hertil ønskes belyst, hvilke muligheder vi 
har for at standse træfældningen? Endelig ønskes en vurdering af alderen 
af de pågældende træer og deres bevaringsværdi. 
 
Svar: 
Byggearbejderne i Bindesbøll Byen foregår på basis af lokalplan 1031, som 
sætter rammerne for omdannelsen af området omkring det tidligere psykia-
trisk hospital. Lokalplanen er vedtaget af Aarhus Byråd i juni 2017.  
 
Lokalplanen er detaljeret og har bl.a. udpeget områdets bevaringsværdige 
træer. Der er i lokalplanen søgt en balance imellem at bevare områdets ka-
rakteristiske træer samtidig med, at der gives byggemuligheder i området.  
 
I lokalplanen er træerne gennemgået, og der er kortbilag, som viser de be-
varingsværdige træer, der er vurderet i flere kategorier.  
 
Der er givet byggetilladelse til omdannelse af en tidligere institution til boliger 
på Østre Skovvej, 8240 Risskov, hvor byggearbejdet er i gang (midlertidig 
adresse Østre Skovvej 952).  
 
Det formodes derfor, at det er i den forbindelse, at borgerne i Risskov ople-
ver, at der eventuelt sker træfældning langs Østre Skovvej. 
 
Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan 1031. I området ved Østre 
Skovvej er der sket udpegning af bevaringsværdige A-træer ved vejens syd-
lige del ved Østre Skovvej 1 samt ved vejens nordlige del ved hjørnet til 
Haralds Selmers Vej. 
 
Der er ikke udpeget bevaringsværdige træer på den del af strækningen, hvor 
der p.t. er byggearbejder på Østre Skovvej 952. Bygherre kan derfor fælde 
træer på egen matrikel uden forudgående tilladelse fra Aarhus Kommune.     
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Teknik og Miljø har fået oplyst, at bygherre vil bestræbe sig på at undgå 
fældning af træer, medmindre dette er nødvendiggjort af byggeriet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bünyamin Simsek 
Rådmand  
  / 
   Lone Dannerby Paulsen 
   Forvaltningschef 


