Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Jan Ole Bredgaard
Holmstrupgårdvej 130
8210 Aarhus V

, Holmstrup

8. oktober 2019

Offentlig høring af miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af
Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til
Tilst Vestervej

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
E-mail:
pbm@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har
afsat midler til en udvidelse til fire spor.

135382724

Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en
miljøvurdering af projektet.
Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25/VVM tilladelse er i offentlig høring
fra den 8. oktober til den 3. december 2019. Den bliver også sendt i høring
ved berørte myndigheder.
Du kan se materialet på aarhus.dk/annoncer

Borgermøde
Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse udvidelsen af Viborgvej
til fire spor:
Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen
Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.
Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding
på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

8. oktober 2019

Byrådets behandling af henholdsvis projektet (punkt 17) og miljøvurderingen
(punkt 16) kan ses i referatet fra Byrådsmødet den 11. september 2019 på
hjemmesiden under aarhus.dk/demokrati/politik

Dine muligheder
Har du bemærkninger til miljøvurderingen, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og
Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn
og –adresse i brevet. Høringen slutter den 3. december 2019. Efter høringen
udarbejder Teknik og Miljø en sammenfatning af høringssvarene.
Høringssvarene og Teknik og Miljøs indstilling skal behandles af byrådet, der
derefter træffer beslutning om projektet skal tillades.
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er
omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse
med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over
hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du
er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.
Ved spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Thomas Ager
Hostrup (tak@aarhus.dk eller 41859815) og ved spørgsmål om miljøvurderingen er du velkommen til at kontakte Ole Gregor (grol@aarhus.dk eller
4185 9889).

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til
hver husstand (ældste person) og virksomhed. Såfremt der er andre i husstanden og/eller virksomheden, der har behov for at have
kendskab til dette brev, bedes du orientere dem herom.

