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Udvidelse af Viborgvej.
Århus Kommune har ved brev af 14. marts 2022 orienteret om byrådets ekspropriationsbeslutning vedrørende
udvidelse af Viborgvej til 4 spor, etape 1 og 2, samt etablering af vejforbindelse fra Viborgvej til Jernaldervej ad
Holmstruphøjvej og forbi Jeres ejendom, matr. nr. 1fv/1fx Holmstrupgård, Brabrand.
På baggrund af en klage over ekspropriationsbeslutningen har kommunen besluttet at tilbagekalde den del af
ekspropriationsbeslutningen, der omhandler forlængelse af Holmstruphøjvej ned til Jernaldervej. Årsagen til
tilbagekaldelsen var en formel fejl ved beslutningen.
Det betyder, at etablering af vejforbindelsen mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej indtil videre er stillet i bero.
De taksationssager om fastlæggelse af erstatning, der var bestilt, herunder sagen vedrørende Jeres ejendom, er
derfor annulleret.
I vil derfor ikke blive indkaldt til taksationsforretning.
Hvis denne del af vejprojektet – forbi Jeres ejendom - skal realiseres, vil I blive orienteret. Det vil kræve en ny
ekspropriationsbeslutning eller en frivillig aftale med de ejere, der skal afstå areal til vejen.
I er velkommen til at kontakte undertegnede vedrørende sagen.
Med venlig hilsen
Klaus Braad
Projektleder/Anlægsingeniør
T + 45 89 40 44 00
E klbra@aarhus.dk
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