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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING:

Områder omkring Aarhus Havn, der er udsat for lugt og hvor der ved 
Erhvervsministeren kan søges dispensation til byggeri af boliger

Baggrund for høringen 
I Aarhus Kommune vil vi gerne udvikle 
byen, hvor målet er en blandet by med 
et godt byliv. En blandet by er en god 
blanding af boliger, arbejdspladser, 
butikker, skoler og alle de servicetilbud 
der er brug for. 

Med en ændring i Planloven i 2017 blev 
det vanskeligere at lave byudvikling tæt 
på havnens virksomheder især med 
boliger i høje huse. Siden da er Planlo-
ven blevet ændret igen, så det nu igen 
er muligt i særlige tilfælde at planlægge 
for og opføre boliger i områder, som er 
påvirket af lugt

Men hvorfor er det en god ide at bygge 
boliger, hvor der er grimme lugte? Det 
drejer sig om attraktive byudviklings- 
områder, med en central beliggenhed i 
forhold til midtbyen og med mulighed 
for havudsigt. Her er det ofte en kvalitet 
at have boliger med adgang til altaner 
og vinduer, der kan åbnes. Lugt er ikke 
sundhedsskadeligt, og spredning af lugt 
afhænger af vindretning, vindhastighed, 
nedbør samt aktiviteten på virksomhe-
derne. Der vil derfor være dage, hvor der 
ikke er lugtgener, og andre hvor der kan 
være lugtgener. På dage med lugtgener 
giver de nye regler beboerne i høje huse 
mulighed for at vælge, om de vil leve 
med lugtgenerne eller om de i stedet vil 
have luft uden lugt fra husets mekaniske 
ventilationsanlæg.

I 2018 udlagde Aarhus Kommune hoved-
parten af Aarhus Havn til produktions- 
og transporterhverv. Som opfølgning på 
en ændring af planloven og begrundet 
i Aarhus Havns betydning for produk-
tionserhvervenes import og eksport af 
varer og for de mange logistikvirksom-
heder, som er afhængig af en placering 
tæt på havnens kajanlæg. 

Nogle af produktionsvirksomhederne 
på Aarhus Havn giver anledning til lugt 
eller luftforurening.

Uden om havnearealerne er der udlagt 
en konsekvenszone, hvor der skal være 
særlig fokus på naboskabet til havne- 
virksomhederne, men hvor det også er 
muligt at planlægge for lette erhverv. 
Det drejer sig især om kontorbyggerier 
og det skal være i tætte bygninger, hvis 
der er påvirkning med luftforurening 
eller lugtgener. Det er i dag ikke muligt 
at planlægge for boliger i områder og 
højder, hvor der er påvirkning med luft- 
forurening eller lugtgener.

Aarhus Kommune fik i 2018 udført 
beregninger af luftforurening og lugtbe- 
lastning fra virksomhederne på Aarhus 
Havn. Flere af virksomhederne har høje 
skorstene og beregningerne viste, at 
påvirkningerne fra de høje skorstene 
rækker meget langt væk i de højere 
luftlag, og på niveau med skorstenene er 
der lugtgener ud til 2-3 km’s afstand. 

Men den eksisterende by sætter allerede 
begrænsninger for virksomhedernes ak-
tiviteter. Deres miljøgodkendelser sikrer 
at de påvirkninger der er på arealer, hvor 
der kan opholde sig mennesker, holder 
sig inden for lovgivningens rammer.

Havnevirksomhederne må for eksempel 
ikke forurene, så det påvirker højhuset i 
Bruuns Galleri, og det lægger niveauet 
for forurening andre steder. Det har vist 
sig, at luftforureningsfanen er højere 
oppe end lugtgenerne. Det er under 
dette niveau i de højdeintervaller, hvor 
der er lugtgener og ikke luftforurening, 
der kan søges om dispensation til plan- 
lægning for lugtbelastede boliger.

FAKTABOKS
Planloven er blevet ændret i januar 2020, så Aarhus Kommune nu kan søge dispen-
sation ved Erhvervsministeren til at opføre boliger i områder, som er påvirket af lugt 
over de vejledende grænseværdier. Det kan imidlertid kun ske i områder, som ligger 
inden for konsekvenszoner omkring produktionserhverv, og som i Kommuneplanen 
er fastlagt som lugtbelastede områder med byudviklingsinteresser.
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FORSLAG TIL NY PLANLÆGNING
Aarhus Kommune ønsker en byudvik- 
ling, hvor det er muligt at bygge gode 
boliger med altaner og oplukkelige vin-
duer i høje huse udvalgte steder i byen. 
Derfor dette forslag om at udnytte mu-
ligheden i planloven om at kunne søge 
dispensation til at planlægge for boliger, 
i områder hvor der er lugtpåvirkning fra 
virksomhederne på havnen.

Derfor foreslår Aarhus Kommune, at 
fastlægge området mellem den eksi- 
sterende by og havnen til et område 
som er påvirket af lugt, hvor det bliver 
muligt at søge dispensation til boliger 
hos Erhvervsministeren. Det foreslåede 
område omfatter arealer, hvor der tidli- 
gere har været drøftet højhusprojekter 
i forbindelse med Højhuspolitikken for 
Midtbyen samt banegraven. 

Længere væk fra havnen er det primært 
luftforurening, der sætter begrænsnin-
gerne for byggeri i højden. Aarhus Kom-
mune hverken ønsker eller har mulighed 
for at planlægge for boliger eller anden 
følsom anvendelse, hvor man kan blive 
udsat for luftforureningens sundheds-
gener.

Der kan inden for det foreslåede område 
fortsat være andre miljøpåvirkninger, 
som påvirker muligheden for at plan- 
lægge for miljøfølsomme anvendelser 
som f.eks. boliger. Det kan blandt andet 
være støj eller luftforurening. Områdeaf- 
grænsningen er derfor alene en tilken-
degivelse af, hvor Aarhus Kommune i 
forbindelse med konkrete projekter er 
indstillet på at søge Erhvervsministeren 
om dispensation. 

Den konkrete grænse som Erhvervs-
ministeren kan dispensere til, er op til 
20 lugtenheder (LE) over grænsen i 
virksomhedernes miljøgodkendelser. 
Havnevirksomhedernes lugtgrænse 
er på 10 LE. Omkring havnen vil der 
således samlet kunne dispenseres for 
planlægning til boliger i områder med 
op til 30 LE.

Konkret vil den ændrede planlægning 
blive et kommuneplantillæg, der tilføjer 
en ny retningslinje i kommuneplanen. 
Retningslinjen fastlægger området, vist 
på kortet som lugtbelastet, og bestem-
mer, at der inden for området kan søges 
dispensation om overskridelse af græn-
seværdien for lugtpåvirkning efter det 
gældende regelsæt i planloven.

Kort der viser produktionsvirksomhederne på Aarhus Havn og konsekvensområdet 
rundt om, og forslag til udlæg af lugtpåvirket område, hvor Aarhus Kommune kan 
søge dispensation hos Erhvervsministeren til at lokalplanlægge for boliger.
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PÅVIRKNING AF OMGIVELSER
Inden der træffes beslutning om at gen- 
nemføre ændringen af planlægningen, 
skal forslaget gennemarbejdes yderlige- 
re, og de miljømæssige konsekvenser 
skal undersøges via en miljøvurdering.

Som støtte for planlægning og miljø- 
vurdering er Aarhus Kommune ved at 
få revideret kortlægningen af lugt og 
luftforurening fra havnevirksomhederne.

De væsentligste miljømæssige problem-
stillinger i miljøvurderingen forventes at 
vedrøre

 ■ Sundhed
 ■ Befolkningen 
 ■ Materielle goder (herunder havne-

virksomhedernes udviklingsmu-
ligheder)

Det er vigtigt at understrege, at den her 
foreslåede ændring af planlægningen 
ikke indeholder konkret planlægning 
for nye høje bygninger. Der skal efter-
følgende i forbindelse med konkrete 
projekter gennemføres den nødvendige 
planlægningsproces med lokalplaner 
og kommuneplantillæg og den tilhøren-
de miljøvurdering. Her skal der tages 
konkret stilling til projekterne, deres 
visuelle påvirkninger, lokale skygge- og 
vindpåvirkninger i forhold til nærmiljø, 
indpasning i omgivelser herunder even-
tuelle kulturmiljøhensyn og nærhed til 
bevaringsværdige bygninger. 

ER DER ANDRE EMNER VI SKAL HAVE 
FOKUS PÅ?

DET KOMMENDE ARBEJDE
Planlægningen indeholder to offentlig-
hedsfaser:

Denne idefase, hvor borgere, virksom-
heder, foreninger og myndigheder kan 
komme med idéer og forslag til, hvad 
der bør indgå i planlægningen og miljø-
vurdering.

En høring af det egentlige kommune-
plantillæg i 8 uger, hvor der også vil 
foreligge en miljøvurdering.

Derefter vil byrådet vurdere, om plan-
lægningen skal ændres.

HVAD MENER DU OM PLANARBEJ-
DET OG ER DER EMNER SOM VI SKAL 
HAVE SÆRLIG FOKUS PÅ?

Kommuneplanens rammer 
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer 
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens 
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og area-
ler må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan

Lokalplanens bestemmelser 
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt områ-
de i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksiste-
rende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokalplaner

Vi hører gerne din  
mening

Orienteringen er 
offentligt fremlagt fra 
den 18. maj til
den 8. juni 2020

Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til:

Byplanarkitekt 
Carsten Lützen
Teknik og Miljø
Plan
Tlf.: 30 56 28 01

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 8. juni 2020

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

http://www.aarhus.dk/kommuneplan
https://www.aarhus.dk/lokalplaner
http://deltag.aarhus.dk

