
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kære Klaus  
 
Jeg har modtaget indkaldelse til åstedsforretning torsdag den 26. august 2021.  
 
I forbindelse med den planlagte ekspropriation, er det noteret, at der i henhold 
til den udarbejdede VVM-redegørelse ikke er fundet, at der er behov for en ny 
lokalplan.  
 
Dette til trods for, at det fremgår af den gældende lokalplan for området;  
 

“at 
• der gennem udformningen af trafiknettet (veje og stier) såvel in-

ternt i området som ved forbindelsen med de tilgrænsende by-
områder tilstræbes afvekslende vejføringer og størst mulig tra-
fiksikkerhed i området, 

 
• der gennem en udnyttelse af områdets specielle topografiske 

forhold (bakkerne, de gamle gårde) skabes gode fælles friarealer 
til mangeartede rekreative formål under beboernes (grundejer-
foreningens) styrelse” 

 
Den planlagte ændring af Viborgvej medfører, at der vil såvel ske en øget trafik 
gennem området ligesom rekreative områder vil blive berørt.  
 
Det fremgår i den forbindelse af lokalplanen, at:  
 

• Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lo-
kalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den 
særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. 
 

• Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved til-
vejebringelsen af en ny lokalplan. 
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I den forbindelse er jeg desuden opmærksom på, at det fremgår af indstillingen 
til byrådet i Aarhus Kommune af 20. oktober 2020, at der skal søges en dispensa-
tion til lokalplanen.  
 
På baggrund heraf, modtager jeg gerne kopi af den dispensation som der er givet 
til projektet.  

Med venlig hilsen 
 
Mikkel Buchwald Møller 
Advokat 
 
 


