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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING:

Bolig og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg

Baggrund for høringen 
Aarhus Kommune er blevet spurgt af en 
privat bygherre, om det er muligt at ska-
be ny byudvikling i et område omkring 
Solbjerg Hedevej. 

Da forespørgslen harmonerer godt med 
visionen og retningslinjerne i Kommune-
plan 2017, overvejer Aarhus Kommune 
derfor at ændre de formelle rammer, der 
angiver, hvilken type udvikling, der kan 
ske i området.

Er du nysgerrig på de nye muligheder, 
og hvad en ændring af de formelle ram-
mer vil kunne betyde for området?

På www.aarhuskommuneplan2017.dk 
kan du læse mere om kommuneplanens 
visioner og mål, og om de retningslinjer 
og formelle rammer, der gælder i dag. 
På www.aarhus.dk/lokaplaner kan du 
læse mere om lokalplanprocessen. 

 

Foto der viser planens område:
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BOLIGER

CENTERFORMÅL 
 - dagligvarebutik 
 - mindre butikker 
 - erhverv 
 - boliger

https://aarhuskommuneplan2017.dk/
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På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

 ■ At der i det område nord for Solbjerg Hedevej, hvor der i dag ligger en Fakta-
butik, kan blive mulighed for at bygge etageboliger i op til tre etager.

 ■ At der i området syd for Solbjerg Hedevej kan blive mulighed for at opføre en 
ny dagligvarebutik, cirka otte rækkeboliger i tre etager og en bebyggelse med 
mindre butikker og erhverv i stueetagen med boliger ovenpå i op til tre etager 
og enkelte steder op til fire etager.

 ■ At der kan blive mulighed for at bygge med en bebyggelsesprocent på op til 
60 % for det samlede område mod i dag henholdsvis 45 % for det nordlige 
område og 50 % for det sydlige område.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre 
din mening om:

 ■ Hvilke muligheder ser du i området?
 ■ Hvordan kan bæredygtighed indtænkes i bydelen?
 ■ Hvordan kan fællesskaber indtænkes i bydelen?
 ■ Hvordan skaber vi god sammenhæng mellem den nye bydel og Solbjerg?
 ■ Hvilket slags bykvarter ønsker du for fremtiden?

I samarbejde med Solbjerg Fællesråd 
påbegyndte Aarhus Kommune i 2018 
en tidlig borgerinddragende proces om 
planerne i området. 

På et workshopmøde den 20. november 
2018 indsamlede vi ideer til fokuspunk-
terne: bygningernes karakter, byliv/

bymiljø, trafik og rekreative/grønne om-
råder. De mange input har siden været 
rettesnor i Aarhus Kommunes dialog 
med bygherre. 

Fællesrådet er blevet inddraget og orien-
teret undervejs.

Kommuneplanens rammer 
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer 
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens 
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og area-
ler må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhuskommuneplan2017.dk

Lokalplanens bestemmelser 
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt områ-
de i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksiste-
rende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokaplaner

Vi hører gerne din  
mening

Orienteringen er 
Offentligt fremlagt fra 
den 2. december til 
den 23. december 2019

Eventuelle spørgsmål til 
forslaget kan rettes til:

Arkitekt 
Runa Hyldegård Jepsen
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand
Tlf.: 45 41 87 38 70

Synspunkter  og ideer, der 
indsendes under denne 
høring, vil blive forelagt 
Aarhus Byråd.

Høringssvar sendes via 
Aarhus Kommunes hø-
ringsportal, som du finder 
her: deltag.aarhus.dk

Senest den 23. december 
2019

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

http://www.aarhuskommuneplan2017.dk
https://www.aarhus.dk/lokaplaner/

