
 

 

27. september 2021 
Side 1 af 1 

  
 

Klagenummer 1026923 - Udtalelse vedr. anmodning om opsættende 
virkning – Holmstruphøjvej 2, 8210 Aarhus V 
 
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker har d. 17.9.2021 indbragt klage for 
Planklagenævnet vedr. tilsidesættelse af lokalplan 002 i forbindelse med 
udstedelse af VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Som-
mervej og til Tilst Vestervej. 
 
Klager har anmodet om opsættende virkning. 
 
Aarhus Kommune giver hermed særskilt udtalelse vedr. spørgsmål om op-
sættende virkning. Aarhus Kommune eftersender hurtigst muligt udtalelse 
vedrørende klagens materielle del.  
 
Udtalelse 
 
Aarhus Kommune vurderer ikke, at der er forhold i nærværende sag, der 
indeholder særlige grunde til, at klagen skal tillægges opsættende virkning.  
 
Klage over retlige spørgsmål i henhold til planloven har som udgangspunkt 
ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet jf. 
Bekendtgørelse nr. 130 af 28.1.20171 § 6. Kommunen finder ikke, at der i 
den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at hovedreglen om, at klage 
ikke har opsættende virkning, skal fraviges.  
 
Der lægges i den forbindelse vægt på, at klagen efter kommunens vurdering 
ikke indeholder forhold, som gør det overvejende sandsynligt, at der forelig-
ger en væsentlig overskridelse af loven. 
 
Klage i relation til Lokalplan 002 
 
Supplerende udtalelse vedrørende klage over rækkevidden af Lokalplan 002 
og lokalplanpligt eftersendes til Planklagenævnet hurtigst muligt.  
 
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via 
byggeri-juridisk@mtm.aarhus.dk.  
 
Med venlig hilsen 
Lene Holdtdal 
Jurist 

 
1 Bkg. nr. 130 af 28.01.2017 Udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, 
indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse 
afgørelser efter lov om planlægning og visse andre love 
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