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HVORFOR ER LANDSKABET I AARHUS VIGTIGT?

Landskabstemaplan - Revision af KP21

Landskabet i Aarhus er hovedsageligt kendetegnet 
ved de markante ådale, morænefladerne og kysten



BAGGRUND FOR TEMAPLANEN

Landskabstemaplan - Revision af KP21

Planloven
I Kommuneplan 2017 (KP17) er større 
sammenhængende landskaber ikke 
udpeget og vi opfylder således ikke 
Planlovens  §11a stk. 1 pkt. 16. 

Landskabskaraktermetoden
Landskabsanalysen er ikke færdiggjort i 
KP17. Udpegningerne er suppleret med 
vurderinger og anbefalinger til 
pleje/udvikling.

Resultater
• Leve op til Planlovens krav
• Større viden og kendskab til 

kommunens landskaber
• Kvalificere og effektivisere 

sagsbehandlingen



• Ét opslag i KP 17 erstattes af to opslag i KP 21
• Opslag 1: Landskabstyper og visuelle 

oplevelsesværdier

• Opslag 2: Landskabets beskyttelsesniveau og 
større sammenhængende landskaber

• Baggrundsrapport – administrationsgrundlag -
beskrivelse og vurdering af de enkelte 
landskabsområder

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG - HVAD ER NYT?

Landskabstemaplan - Revision af KP21



Beskyttelsesniveau

HVAD BETYDER DE NYE UDPEGNINGER?

• Landskaber, der skal 
beskyttes og bevares 
Landskaber, der skal 
vedligeholdes 

• Landskaber, der skal 
nytænkes

KP17 KP21



• Dallandskaber
• Kystlandskaber
• Storbakkede 

landskaber
• Småbakkede 

landskaber
• Hovedgårdslandskaber

Landskabstyper

HVAD BETYDER DE NYE UDPEGNINGER?



• Udsigter og indkig i landskabet (punkter og rum)
• Udsigter og indkig fra landsbyer
• Grønne kiler

HVAD BETYDER DE NYE UDPEGNINGER?

Visuelle oplevelsesværdier



Større sammenhængende landskaber

HVAD BETYDER DE NYE UDPEGNINGER?

Langstrakte geologiske dannelser
Landskaber med store udsigter
Landskaber på tværs af 
kommunegrænser



UDVIKLING – BYGGERI, ANLÆG, KLIMATILPASNING mv.

Retningslinjer i hovedstrukturen og beskrivelse i baggrundsrapporten giver anbefalinger til, hvordan kan landskabet beskyttes, vedligeholdes og 
udvikles, når Aarhus udvikles.

Skala og struktur 

Til- og indpasning i terrænet

Overgange mod landskabet

Udsigter Terræn/Udsigt

Klimatilpasning/Skovrejsning
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