
 

Indsæt projektskitse / kort

Indsæt foto eller lignende fra området

NY PLANLÆGNING FOR ET BOLIGOMRÅDE I BJERREGRAV 
INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

Om planlægningen
Viborg Byråd begynder planlægningen for et boligområde ved 
Herredsvejen i Bjerregrav. Byrådet opfordrer alle til at komme 
med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23 c. 

Planlægningen forventes at omfatte et areal på ca. 4,8 ha i den 
vestlige del af Bjerregrav. Adgang til området sker fra Herredsve-
jen.

Området er delvist omfattet af Kommuneplan 2017-2029. For-
målet med planlægningen er at udvide rammeområde BGRA.
B4.02_T16 mod vest med et areal på ca.  0,8 ha. og at tillade 
etablering af åben-lav og tæt-lav boliger i området. Området er 
ikke omfattet af en lokalplan i forvejen.  

Der skal udarbejdes nyt plangrundlag i form af kommuneplantil-
læg og lokalplan for området.

Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med idéfasen. 

Hvad skal planen handle om?
Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

•  Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgi-
velser.

•  Områdets ønskede karakter og miljø.

•  Inddeling og anvendelse af området.

•  Afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området.

•  Andre relevante anvendelser af området.

Vil du vide mere?

Dette idéoplæg kan findes på viborg.dk/idefasebjerregrav, hvor 
du også kan læse om planlægningen. 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 87 87 86 31, hvis du 
har spørgsmål. 

Send dine idéer og forslag
Dine idéer og forslag skal indsendes senest den 28.07.2022. 
De skal indsendes via kommunens hjemmeside 
viborg.dk/idefasebjerregrav - via boksen ”Indsend idéer og 
forslag”.
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