15. december 2021
Sagsnr.: 21/10917
Klagenr.: 1026923
LAJ

Afvisning
af klage over Aarhus Kommunes afgørelse om VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Sommervej, Aarhus V, til Tilst Vestervej, Tilst
Aarhus Kommune traf den 12. januar 2021 afgørelse om VVM-tilladelse til
udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Sommervej, 8210 Aarhus V, til Tilst
Vestervej, 8381 Tilst.
En grundejerforening har klaget over afgørelsen.
Planklagenævnet kan ikke behandle klagen.
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1. Sagens oplysninger
1.1. Kommunens afgørelse
Aarhus Kommune traf den 12. januar 2021 afgørelse om VVM-tilladelse til
udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Sommervej 8210 Aarhus V, til Tilst
Vestervej, 8381 Tilst.
Det fremgår af tilladelsen, at den gives på vilkår af, at der etableres en omlægning af vejstrukturen i Holmstruphøj, så der bliver mulighed for at køre
ud via Jernaldervej.
1.2. Klagen
I sagen indgår klagen af 16. september 2021, samt klagerens bemærkninger
af 18. oktober 2021.
Planklagenævnet har modtaget klagen den 27. september 2021 fra kommunen.
Klageren anfører, at Holmstruphøjvej ved vejomlægningen vil blive en gennemkørselsvej, idet der på nuværende tidspunkt ikke er forbindelse mellem
Holmstruphøjvej og Jernaldervej, og at dette vil være særligt indgribende.
Klageren uddyber, at det vil medføre langt mere trafik gennem området samt
nedlæggelse af flere parkeringspladser.
Klageren gør på den baggrund gældende, at beslutningen om en gennemgående vejforbindelse mellem de to eksisterende veje er i strid med formålet i
lokalplan nr. 002 og har karakter af en væsentlig ændring, og at kommunen
derfor ikke har hjemmel til at dispensere fra lokalplanen.
2. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Planklagenævnet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en
kommunes afgørelse efter planloven, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.1
Planklagenævnet forstår klagen sådan, at der alene klages over en vejforbindelse mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej, som er omfattet af lokalplan
nr. 002. Klageren gør i den forbindelse gældende, at kommunen ikke kan dispensere fra lokalplan nr. 002 til vejforbindelsen. Klageren har således ikke
klaget over kommunens afgørelse om, at udvidelsen af Viborgvej til 4 spor
ikke er lokalplanpligtig.
Kommunen har i bemærkningerne til klagen oplyst, at den endnu ikke har
truffet en afgørelse om dispensation fra lokalplan nr. 002 til omlægning af
Holmstruphøjvej, da ansøgningen herom afventer endelig detailplanlægning.
Kommunen har desuden anført, at dispensation først kan søges, når der ligger
et endeligt projekt omkring vejens føring.
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Bekendtgørelse af lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere
ændringer.
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Da der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om projektets overensstemmelse med lokalplan nr. 002, kan nævnet ikke behandle klagen på nuværende
tidspunkt.
Såfremt kommunen senere træffer afgørelse herom, vil dette kunne påklages
til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Nævnet lægger til
grund, at kommunen i forbindelse hermed også vil tage stilling til, om det
konkrete projekt er lokalplanpligtigt efter planlovens § 13, stk. 2, jf. § 13, stk.
5.
På denne baggrund afviser Planklagenævnet at behandle klagen.
3. Afsluttende bemærkninger
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov om
Planklagenævnet.2
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3,
stk. 4, i lov om Planklagenævnet.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til indbetalerens NemKonto inden for ca. en måned.
4. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
(sag 15/017425) samt for klageren og dennes eventuelle repræsentant via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen som Digital Post.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Kirsten Marie Frydendal
Stedfortrædende formand
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Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.
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