
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Aarhus Kommune er blevet spurgt om mulighederne 
for at omdanne området ved Europaplads, Mindegade 
og Ridderstræde. Forespørgslen er i harmoni med visi-
onen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017 i forhold 
til at prioritere udvikling af Midtbyen ved omdannelse 
og fortætning og skabe centralplaceret arbejdspladser i 
kombination med bylivsskabende funktioner i stueplan. 
Vi overvejer derfor at ændre de formelle rammer, der re-
gulerer udviklingen i området. 

Der var fra den 11. august til den 1. september 2016 ud-
sendt et debatoplæg på samme område. Den nye fore-
spørgsel omfatter et revideret projekt, Det ønskes at den 
nye planlægning kan ske som en fortætning af det ek-
sisterende cityområde med en karrébebyggelse. Fortæt-
ningen vil rumme anvendelser som kontorvirksomhed, 
liberale erhverv, restaurant og butik.

Vi vil gerne høre din mening om ønskerne til denne 
fremtidige planlægning. Forslag til ændring af kommu-
neplanens rammer sker på baggrund af anmodning fra 
en privat udvikler.

EKSISTERENDE FORHOLD
Området afgrænses mod nord af Mindegade, mod øst af 
Europaplads og Dynkarken og mod syd af Ridderstræde og 
politistationen. Mod vest afgrænses området af politista-
tionens parkeringsarealer og af eksisterende bebyggelse 
syd for Fredensgade.

Området er i dag udlagt til cityformål og er delvist omfattet 
af Lokalplan nr. 591, der er en temalokalplan for centrale 
dele af Aarhus Midtby. Området har et samlet areal på 
ca. 2.900 m² og er bebygget med randbebyggelse mod 
Mindegade, Europaplads og Dynkarken og med baghuse 
til disse bebyggelser. Den eksisterende bebyggelse anven-
des til butikker, restauration, kontorvirksomheder o. lign. 
samt beboelse.

Området er en del af kulturmiljøet for City og ligger inden 
for afgrænsningen af købstadskernen, der fremstår sam-
let med en tæt karréstruktur, der variere i højden fra  2-3 
etager i den ældste del af bymidten til 4-5 etager tæt på 
gadeforløbet langs havnen. For området ved Ridderstræde 
og Mindegade anbefales det på baggrund af de eksiste-

rende bevaringsværdier, at der tages hensyn til skala i 
omgivelserne. Ridderstræde kan gennem ny bebyggelse 
blive en forbindelse mellem den ældre bydel og til de nye 
byrum ved Dokk1.

Inden for området er forhuset på Mindegade 10 udpeget 
som bevaringsværdig med bevaringsværdi 2 i Kommu-
neplan 2017 for Aarhus Kommune. Forhuset er i 2 etager 
med høj kælder og blev opført i 1879-1880. Forhuset på 
Mindegade 12A er ligeledes udpeget som bevaringsvær-
dig med bevaringsværdi 3 i kommuneplanen. Denne 
bygning er i 2 etager og er forskellig fra de bygningsudtryk 
og -højde i den øvrige bebyggelse mod Mindegade. De 
to huse på Europaplads 6 og 8 er begge vurderet med 
bevaringsværdi 5 og indgår ikke som bevaringsværdige 
i kommuneplanen.

De ubebyggede arealer er som baggårde indrettet til 
parkering med adgang fra Mindegade. Terrænet inden 
for området er forholdsvist plant.

Ny bebyggelse på Europaplads 6-8 
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Området set fra luften. 



Illustration af forslag til ny bebyggelse inden for området.

FREMTIDIGE FORHOLD 
Området ønskes anvendt til erhvervsformål som kontor-
virksomhed og liberale erhverv suppleret med udadvente  
funktioner samt detailhandel i stueetagen. Det eksisteren-
de forhus på Mindegade 10 ønskes eventuelt anvendt til 
boligformål.

Her er vist, hvordan området foreslås bebygget med kar-
rébebyggelse i varierende bygningshøjder. De eksisterende 
bygninger i området ønskes nedrevet, bortset fra den 
bevaringsværdige bygning på Mindegade 10, som ønskes 
bevaret. Bebyggelsens samlede etageareal er på ca. 16.300 
m², eksklusiv etageareal af forhuset på Mindegade 10.

Bebyggelsen udformes med en base i 3- 4 etager der svarer 
til de eksisterende bygninger langs Mindegade hvorpå 
der placeres en glasbygning så den samlede bebyggelse 
ikke overstiger 9 etager mod Europaplads. Derudover kan 
tag på øverste etage anvendes til tagterrasse og tekniske 
anlæg.

Bebyggelsen gives varierede bygningshøjder med mu-
lighed for tagterrasser der orienteres mod Fredens Torv. 
Tagterrasserne foreslås indrettet med begrønning og vil 
fremstå som grønne udearealer.

I kraft af både arkitektur og funktioner vil bebyggelsen 
tilføre området nye oplevelser og fremme bylivet i nær-
området. 

Vejadgang til området vil fortsat ske fra Mindegade. Bil-
parkering foreslås hovedsagligt at ske i parkeringskælder, 
der også vil rumme cykelparkering.

Området støder op til fodgængerpassagen langs med Rid-
derstræde. Bebyggelsen vil med åbne facader i stueetagen 
bidrage til at gøre passagen til en attraktiv og tryg rute for 
fodgængere fra strøggaderne i Midtbyen til aktiviteterne 
ved Dokk1. Dette vil bidrage positivt til bylivet i området. 

Skitse med etager af forslag til ny bebyggelse. Visualisering set fra Dynkarken.



Hvad er en Lokalplan ? 

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser 

for et bestemt område i kommunen. 

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksi-

sterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside:

http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/HvadErEnLokalplan.aspx

Hvad er Kommuneplanens rammer ?

Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplan-

lægning og fungerer også som administrationsgrundlag for kom-

munens sagsbehandling. Kommunens rammer fastsætter de 

overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og arealer 

må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan:

www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning.aspx

Skyline set fra Strandvejen.

KONSEKVENSER FOR OMGIVELSERNE 
Der vil i forbindelse med den efterfølgende lokalplan-
lægning blive foretaget en vurdering af konsekvenser for 
omgivelserne ved opførelse af den nye bebyggelse. I denne 
vurdering vil der blive redegjort nærmere for påvirkningen 
af omgivelserne, f.eks. påvirkningen af byens skyline, by-
rummene ved foden af det høje hus og det lokale klima, 
f.eks. skygge- og vindforhold.

Skyggediagram, 21. juni kl. 18 - eksisterende forhold

Skyggediagrammerne nedenfor viser et eksempel på 
projektets skyggepåvirkning i sammenhæng med eksiste-
rende bebyggelse. I miljøvurderingen vil der blive vurderet 
på skyggepåvirkningerne på flere tidspunkter på året og 
på dagene.

Skyggediagram, 21. juni kl. 18 - med ny bygning visualiseret

FØR EFTER 



DEN FREMTIDIGE KOMMUNEPLAN?
Hvis det ønskede byggeri skal kunne realiseres, skal der 
udskilles et nyt rammeområde til cityformål fra rammeom-
rådet 010204CY. Det nye rammeområde får nye rammebe-
stemmelser, mens bestemmelserne for den resterende del 
af rammeområde 010204CY forbliver uændrede. 
Der foreslås at:

• Det nye rammeområde omfatter hele det aktuelle 
område.

• Anvendelsen fastlægges til cityformål.

Kommuneplan 2017 - det areal, der foreslås udskilt som et 
nyt rammeområde, er vist med blåt. 

KOMMUNEPLAN 2017
Området er i Kommuneplan 2017 beliggende i kom-
muneplanens rammeområde 010204CY med følgende 
rammebestemmelser:

Rammeområde 010204CY:
Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål.
Max. etageantal: 5
Max. bebyggelsesprocent: 165 for området under et
Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyg-
gelse i facadelinje med nabobebyggelsen. 
For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning kan 
der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse samt ved 
ombygningsprojekter, der vedrører bebyggelsens ydre, stilles 
særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, 
tagkviste, materialevalg mv.
Der er ud over den maksimale bebyggelsesprocent mulighed 
for ny bebyggelse i form af parkeringshus ved Sønder Allé øst 
for Fredensgade.
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VI HØRER GERNE DIN MENING

ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA  
DEN 4. JULI 2019 TIL DEN 15. AUGUST 2019 

EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :

BYPLANLÆGGER SIMON DETJEN SCHMIDT
TEKNIK OG MILJØ
PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND, 
TLF.: 2920 9667

SYNSPUNKTER  OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE 
HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.

HØRINGSSVAR SENDES VIA AARHUS KOMMUNES HØ-
RINGSPORTAL, SOM DU FINDER HER. DELTAG.AARHUS.DK
SENEST DEN 15. AUGUST 2019

DU KAN OGSÅ SENDE DINE BEMÆRKNINGER TIL 
TEKNIK OG MILJØ, PLAN, 
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND. 

FORFATTER OG GRAFISK PRODUKTION • TEKNIK OG MILJØ • JULI 2019 • OPLÆGGET ER ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ: 
www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/lokalplaner/

• Det maksimale etageantal fastsættes til 9 etager, 
foruden 1 etage med tagterrasse, tekniske anlæg 
o.lign.

• Den maksmimale bygningshøjde fastsættes til 40 
m, foruden højde af tekniske anlæg o.lign.

• Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til  
580

I ’Højhuspolitik for Århus Kommune’ er der udpeget 
områder, hvor høje huse er uønskede, og områder, hvor 
høje huse ikke som udgangspunkt kan afvises. I Aarhus 
Kommune defineres en bygning som høj, hvis den over-
skrider den fastlagte norm på 6 etager.

Den konkrete planlægning er ikke i overensstemmelse 
med højhuspolitikken, da området ligger uden for de 
arealer, hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises.
På trods af placeringen uden for disse arealer, er den 
konkrete planlægning placeret tæt ved og i en kontekst 
ud mod Europaplads, hvor bebyggelse på over 6 etager 
ikke er fremmede. Derfor foreslås det med ændret plan-
lægning for området, at tillade bebyggelse op til 9 etager 
ud mod Europaplads. For at dette kan realiseres skal der 
sammen med et tillæg til Kommuneplan 2017, udarbejdes 
et tillæg til den gældende højhuspolitik. Konsekvensen af 
de ændrede rammevilkår vil blive belyst med en højhus-
konsekvensanalyse, som en del af lokalplanudarbejdelsen.  

DEN VIDERE PROCES
Aarhus Kommune hører gerne dine synspunkter og idéer 
vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen. 

Synspunkter og idéer, der fremsendes i den offentlige 
høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde. 

Aarhus Kommune forventer efterfølgende at udarbejde et 
forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg. 
Samtidig vil planlægningen blive vurderet i forhold til høj-
huspolitik. Dette sker ved udarbejdelse af en miljørapport.

De fremsendte idéer og synspunkter vil blive forelagt 
Aarhus Byråd i forbindelse med byrådets behandling af 
disse planforslag. 

Derefter vil I som naboer igen blive hørt, når lokalplan-
forslag og tillæg til kommuneplantillæg sendes i offentlig 
høring.


