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Forslag til Lokalplan nr. 1123 
Ny genbrugsstation ved Ølstedvej, Lisbjerg 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af 
det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 67 til 
Kommuneplan 2017. Planen betyder, at området må anvendes til erhvervs-
formål i virksomhedsklasse 5-7. 

Planen og klagevejledning kan ses på aarhus.dk/annoncer eller digitalt på Ho-
vedbiblioteket - Dokk1 fra onsdag den 22. april 2020 

Miljøvurdering 
I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke 
er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne 
få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse 
for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse – LOKALPLANEN 
OG ANDRE PLANER. 

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse 
kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og 
virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen 
i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmod-
ning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 
8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodnin-
gen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
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kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggø-
relsen af denne afgørelse.

Dine muligheder 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til 
forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder 
på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også 
sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter 
den 18. juni 2020. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som ud-
gangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle hørings-
svar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse 
med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefon-
nummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit hørings-
svar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over 
hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du 
er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 

Lokalplanens indhold 
For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. 
formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk for-
syning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, op-
holdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for 
ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensati-
oner fra andre myndigheder. 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirk-
ning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der 
foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse 
af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gæl-
der, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et 
år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, 
hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommu-
nen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden 
måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i 
overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større 
bygge- eller anlægsarbejde. 

Ophævelser 
Del af Lokalplanerne nr. 3 Plan ID (1092445) 126 Plan ID (1092356) 545 
Plan ID (1092388) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen. 

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til 
hver husstand (ældste person) og virksomhed. Såfremt der er an-
dre i husstanden og/eller virksomheden, der har behov for at have 
kendskab til dette brev, bedes du orientere dem herom. 
 

https://deltag.aarhus.dk/hoering
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Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt 
planens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område i tilknytning til AffaldsCenter Aarhus ved Øl-
stedvej i Lisbjerg hvor der i dag ligger en genbrugsstation, slaggedepot og ube-
byggede arealer. 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 1,2 ha stort, er ved planens udarbejdelse kommunalt 
ejet og beliggende i byzone. På matrikelkortet på side 13 er vist ejer- og zonefor-
hold. 
 

 
Udsigt fra Ølstedvej mod vest – i højre side af vejen lokalplanområdet med den tætte beplantning mod vejen. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet ligger nord for Lisbjerg landsby ud mod Randersvej med ad-
gang fra Ølstedvej. Området ligger ca. 2 km fra både Djurslandmotorvejen og 
Nordjyske Motorvej. 
 
Den nordlige og østlige del af området bliver i dag anvendt til erhverv og tekniske 
anlæg i form af genbrugsstation samt slagge- og jorddepot i tilknytning til affalds-
centret nord og øst for området. Denne anvendelse udgør ca. 2/3 dele af lokal-
planområdet.  
 
Den resterende sydvestlige del af området består af et tæt beplantet område mod 
Ølstedvej og en næsten cirkulær græsflade, som anvendes primært til hundetræ-
ning. Dette område har adgang fra Ølstedvej hvor en grusvej med tilknyttede par-
keringslommer udsparet i beplantningen leder til græsfladen. 
 
Den cirkulære græsflade ligger som et klart defineret landskabeligt rum omkranset 
mod nord og øst af en halvmåneformet vold i form af et slagge- og et jorddepot.  
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Den nuværende grusvej fra Ølstedvej med parkeringslommer i beplantningen. 
 
Græsfladen stiger 6 m fra sydvest mod nordøst. Terrænforskellen fra fladens mid-
te til slaggedepotets top er ca.17 m, og fra toppen af volden er der vid udsigt ud-
over både det omkringliggende landskab og affaldscenteret. 
 
Nord for slaggedepotet findes den eksisterende Ølstedvej Genbrugsstation, som 
har adgang via indkørslen til forbrændingsanlægget og det øvrige affaldscenter 
uden for lokalplanområdet. 
 
Området er domineret af det biomassefyrede kraftvarmeværk beliggende umid-
delbart øst for lokalplanområdet. Det markante anlæg hæver sig over området og 
kan ses langvejs fra. Herudover findes der nord for lokalplanområdet anlæg til af-
faldssortering og kompostering. 
 
Mod vest grænser området op til åbent land. Arealerne syd for Ølstedvej er udlagt 
til byudvikling.  
 
Inden for området findes et beskyttet vandhul omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§ 3 og et beskyttet dige i henhold til Museumslovens § 29a. Herudover er et større 
område langs planområdets østlige afgrænsning udpeget som fredskov, mens sto-
re dele af området ligeledes er omfattet af skovbyggelinjer. 
 
Beskyttede naturtyper og beskyttelseslinjer er nærmere beskrevet på side 23 og 
vist på kortbilag 2. 
 

 
Græsfladen med slaggedepot og kraftvarmeværket i baggrunden til højre i billedet. 
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Visualisering fra skitseprojektet som er grundlag for etablering af den nye genbrugsstation (Schønherr/Loop) 

 
 
Planens baggrund og mål 
 
Baggrunden for lokalplanen er, at den eksisterende Ølstedvej Genbrugsstation – 
som er kommunens ældste og mindste – er utidssvarende både med hensyn til 
kapacitet og indretning.  
 
Derfor ønsker AffaldVarme og Aarhus Kommune at etablere en større, moderne 
genbrugsstation. 
 
Formålet med lokalplanen er derfor at der i området kan opføres en ny genbrugs-
station med fokus på: 

• brugervenlighed for både borgere og professionelle,  
• sikker og effektiv drift,  
• bedre affaldssortering. 

 
Samtidigt skal anlægget udføres med udgangspunkt i områdets unikke landskab, 
så den rekreative kvalitet af området højnes, og muligheden for at benytte området 
rekreativt øges.  
 
Et besøg på den nye genbrugsstation skal både være en mulighed for at opleve 
landskabet og de imponerende udsigtsforhold og en mulighed for at blive klogere 
på affaldshåndtering og genbrug. 
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Grundprincip for udformning og indretning af genbrugsstationen (Schønherr/Loop). 

De viste bygninger kan suppleres med yderligere bebyggelse lige som der også kan etableres overdækninger 
på det nedre niveau. Bebyggelse og overdækninger skal udformes i overensstemmelse med anlæggets cirku-

lære geometri og indretning.       

 
 
Planens hovedtræk 
 
Lokalplanens disponering af området tager udgangspunkt i et ønske om at skabe 
et sammenhængende område med velfungerende adgangsforhold og logistik un-
der hensyntagen til de terrænmæssige og landskabelige forhold 
 
Planlægningen skal sikre, at der i området kan opføres en genbrugsstation med 
de forhold og anlæg, der er nødvendige for en hensigtsmæssig og sikker drift og 
parallelt hermed tilføre områdets særlige landskab en større rekreativ værdi som 
gør området mere attraktivt for besøg.  
 
Herudover giver lokalplanen også mulighed for, at området for den nuværende Øl-
stedvej Genbrugsstation kan overgå til anden affaldsrelateret erhvervsanvendelse, 
når den nye genbrugsstation står færdig. 
 
Lokalplanen opdeler området i to delområder: 

• Delområde I omfatter langt størstedelen af lokalplanområdet. Området ud-
lægges med en anvendelse til erhvervsformål i form af genbrugsstation og 
relaterede anlæg samt jord- og slaggedepot.  

• Delområde II omfatter den nuværende Ølstedvej Genbrugsstation. Området 
udlægges med en anvendelse til erhvervsformål i form af virksomhed til 
genbrug, oplagsvirksomhed, affaldssortering og behandling, nedbrydning af 
affald, nedknusning, byggeaffald og sorteringsanlæg mv. 
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Inden for delområde I udlægges ét byggefelt til etablering af genbrugsstation. 
Genbrugsstationen må opføres i 2 niveauer/etager. Herudover kan der i delområ-
de I alene etableres mindre bebyggelse/anlæg i tilknytning til den rekreative brug 
herunder evt. brug af de nordligste arealer til hundetræning. 
 
Inden for delområde II kan der opføres bebyggelse til affaldsrelateret erhverv på 
op til 5.000 m2 i op til 2 etager og en maks. bygningshøjde på 12,5 m. 
 
Med lokalplanens bestemmelser og kortbilag fastlægges områdets anvendelse, 
adgangsforhold, stier, parkering, bebyggelse, terrænregulering mv.  
 
Lokalplanen indeholder desuden en illustrationsplan, der viser et eksempel på, 
hvordan området kan komme til at se ud ved en realisering af lokalplanen. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvor et område 
nogenlunde svarende til lokalplanens delområde I er udlagt til offentligt rekreativt 
område, herunder festivalplads. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplan-
tillæg, der ændrer områdets anvendelse til erhvervsformål. 
 
 

 
Principsnit af genbrugsstationen, der viser indretning af genbrugsstationen i 2 niveauer – et øvre niveau om-
kring lunden af træer og et ydre lavere niveau med gruber og containere. I baggrunden ses de høje depoter af 
jord og slagge, hvorpå der skal anlægges en stiforbindelse med en gangbro (schønherr/Loop) 

 
Disponering af området 
 
Området skal i fremtiden være genbrugsstation i kombination med et særligt land-
skabsområde med en rekreativ karakter. Udviklingen af området tager udgangs-
punkt i områdets eksisterende voldanlæg samt landskabskvaliteter og opgraderer 
disse. 
 
På områdets centrale græsflade anlægges en genbrugsstationen som et cirkulært 
anlæg med en diameter på ca. 126 m, der udnytter og understreger græsfladens 
eksisterende form og udstrækning. Genbrugsstationen omkranses af områdets 
eksisterende høje volde i form af slaggedepotet mod øst og jorddepotet mod nord.  
 
På det laveste terræn mod vest anlægges et regnvandsbassin til opsamling af 
regnvand fra genbrugsstationen. 
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Principsnit der viser et eksempel på bygning over 2 niveauer på genbrugsstationen (Schønherr/Loop) 
 
 
Brugere af genbrugsstationen får adgang via en opgradering af den eksisterende 
adgangsvej fra Ølstedvej i sydvest. Den professionelle betjening af genbrugsstati-
onen med lastbiler og andet driftsmateriel skal ske direkte fra affaldscentret via en 
ny intern adgangsvej fra nordøst, som gennemskærer volden 
 
Fra Ølstedvej bliver det muligt at parkere i eksisterende parkeringslommer i be-
plantningen langs adgangsvejen og via stisystemer bevæge sig rundt om gen-
brugsstationen på toppen af bakkerne eller gå til affaldscentrets formidlingscenter, 
som ligger i tilknytning til kraftvarmeværket øst for lokalplanområdet. 
 
 
Bebyggelsens udformning og materialer 
 
Genbrugsstationen er udformet som et cirkulært anlæg i flere niveauer, hvor der i 
centrum skal anlægges en lund af træer.  
 
Anlægget er inddelt i to niveauer; et nedre niveau hvor containere og gruber er 
placeret og et øvre niveau hvorfra der er nedkast til de lavere liggende containere.  
Der er i disponeringen lagt vægt på adskillelsen af tung og let trafik, dels for at 
undgå farlige situationer for personale og besøgende, dels for at skabe et tryggere 
miljø for besøgende. Disponeringen sikrer ligeledes et godt overblik og korte gåaf-
stande for kunder og personale. 
 
Det øvre niveau er som udgangspunkt fredet for tung trafik og forventes alene be-
tjent med mindre tekniske køretøjer som gaffeltrucks og palleløftere. Det nedre ni-
veau kan lastbiler mv. tilgå fra en ny intern adgangsvej fra affaldscentret med hen-
blik på afhentning af affald. For at undgå at tung og let trafik kører samtidig, kan 
det nedre niveau afspærres delvist, så den lette trafik ledes ad andre ruter mens 
der tømmes containere og gruber mm. 
 
Det øvre niveau afsluttes med en cirkulæroverdækning, så affaldssorteringen sker 
i læ for nedbør og dermed skaber øget komfort for både brugere og personale – 
og erfaringsmæssigt medfører bedre affaldssortering. 
 
I kanten af det øvre niveau kan der placeres bygninger til særlige typer affald 
f.eks. til elektronik og til genbrugsprodukter samt til mandskabsrum. Bygningerne 
udformes i overensstemmelse med anlæggets cirkulære formsprog. 
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Genbrugsstationens nedre niveau vil blive omkranset af en høj mur der understre-
ger anlæggets skulpturelle form og desuden medfører, at en anvendelse af tråd-
hegn ikke er nødvendig. 
 
På det nedre niveau kan der efter behov etableres overdækning af gruber. Over-
dækningens udformning skal følge anlæggets cirkulære geometri. 
 
Projektets materialer og overflader er valgt ud fra et ønske om at indarbejde gen-
anvendelige materialer, herunder direkte genbrug af eksisterende materialer fra 
genbrugsstationer og Affaldscenteret. Det er afgørende, at materialevalget for an-
læggets komponenter indgår i et samspil, så pladsen fremstår som ét samlet byg-
værk.  
 
Den overordnede materialestrategi er således, at pladsens ”base” udføres i beton, 
dvs. ydre støttemure og støttemure for ramper og overgang mellem øvre og nedre 
niveau. Belægninger fremstår primært med asfalt og beton. Bygninger, overdæk-
ning, brystningsmure og øvrigt fast inventar udføres primært af stål og træ og be-
ton men kan suppleres af andre genbrugsmaterialer. Tage og overdækning kan 
udføres med pap/membran eller alternativt som grønne tage med sedum.  
 
Containere og skiltning vil fremstå som på kommunens øvrige genbrugspladser. 
 
På modstående er vist et princip for belysning af genbrugsstationen med lysma-
ster langs den ydre mur til belysning af det nedre niveau, lys integreret i overdæk-
ningen til belysning af det øvre niveau samt mulighed for etablering af stemnings-
givende effektbelysning mellem træerne i den centrale lund. 
 

       
Referencefotos: stedstøbt beton, genbrugstræ, galvaniseret stål 
 

  
Referencefoto: Lund af løvtræer 
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Princip for belysning af genbrugsstationen (Schønherr/Loop) 
 

 
Beplantning og grønne områder 
 
En af de væsentligste intentioner med den nye genbrugsstation er, at området 
fortsat skal fremstå grønt og at områdets rekreative kvalitet skal øges. Det er såle-
des hensigten, at områdets eksisterende træbeplantning i videst muligt omfang 
skal bevares og at rydning først og fremmest skal ske med henblik på at højne den 
rekreative værdi eks. ved anlæg af stiforbindelse mv. Lokalplanen sikrer, at et 
større areal i den sydøstlige del af områdets skal bevares som skov. 
 
Lokalplanen fastlægger ligeledes krav om plantning og/eller bevaring af den af-
skærmende beplantning langs Ølstedvej for den del af området, der ikke er fast-
lagt til skov - samt langs skel mod vest. 
 
Herudover er der krav om fastholdelse af en afskærmende beplantning langs skel 
mellem delområde II og den østlige del af volden (slaggedepot). 
 
På selve genbrugsstationen fastlægger lokalplanen krav om i centrum at etablere 
en lund af træer i form af minimum 10 træer af hjemmehørende arter.  
 
Voldene, der omkranser genbrugsstationen, udgøres af et slaggedepot og et jord-
depot. Begge volde vil fortsat fremstå med beplantning af de græsser, urter, lave 
busker og træer som naturligt opstår. Lokalplanen tillader at voldene kan terræn-
reguleres med henblik på at højne den landskabelige kvalitet af voldene og den 
rekreative oplevelse. Lokalplanen fastlægger en maksimal højdekote for voldene. 
Jorddepotet kan desuden terrænreguleres for at muliggøre etablering af pladsen 
samt den interne servicevej til genbrugsstationen, som skal gennemskære volden. 
 
Det eksisterende dige langs områdets afgræsning mod vest skal bevares. Lokal-
planen giver mulighed for at diget kan forlænges mod nord, sådan et diget om-
kranser det areal, der tænkes anvendt til regnvandsbassin som vist på kortbilag 1. 
 

   
Referencefotos: rekreativ anvendelse af området. 
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Referencefotos: stiforbindelse over vand og i luften 
 
 
Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Den nye genbrugsstation får vejadgang for brugere fra Ølstedvej med placering 
der er nogenlunde sammenfaldende med den eksisterende grusvej, som opgrade-
res og anlægges med fast belægning. Vejadgangen er vist med A på lokalplankor-
tet.  
 
Der etableres en intern vej fra affaldscentret til servicering og afhentning af affald 
på genbrugsstationen. Denne vejadgang er vist med B på lokalplankortet. Fra vej-
adgang B er der endvidere adgang til erhvervsområdet nord for lokalplanområdet.  
 
For delområde II, som rummer den nuværende genbrugsstation, fastholdes de to 
eksisterende vejadgange vist som vejadgang C og D på lokalplankortet. 
 
Langs med adgangsvej A anlægges parkering for biler og cyklister i lommer i be-
plantningen.  
 
Fra parkeringen er der adgang til en natursti, som skal anlægges rundt om gen-
brugsstationen på toppen af voldanlægget. I den forbindelse skal der etableres ni-
veaufri forbindelse hen over den interne servicevej B i form af en fodgængerbro. 
Ligeledes skal der også etableres en fodgængerbro over regnvandsbassinnet. Sti-
forbindelsen er vist med principiel placering på lokalplankortet, kortbilag 1. 
 
Der kan herudover i området etableres mindre trampestier til gavn for den formid-
lingsmæssige og rekreative brug af området – eksempelvis til Affaldscentrets for-
midlingscenter øst for lokalplanområdet. 
 
Langs lokalplanens sydlige afgrænsning planlægges der som opfølgning på Udvik-
lingsplanen for Lisbjerg en nye vejforbindelse mellem Randersvej og Søftenvej. 
Når den nye vej er anlagt vil genbrugsstationens vejadgang A etableres herfra. Fo-
reløbigt vejtrace er vist på kortbilag 2 sammen med en forventet kommende vej-
byggelinje på 25 m fra vejmidte. 
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Vand- og miljøforhold 
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-
område) og er en del af indvindingsoplandet til Kastedværket. Umiddelbart nord-
vest for området findes desuden et område hvor grundvandet er særligt sårbart. 
Lokalplanområdet skal derfor indrettes, så forurening af grundvandet undgås. 
 
I lokalplanen er der derfor fastlagt bestemmelser, der har til formål at sikre, at der i 
området ikke etableres forhold, som kan medføre risiko for nedsivning, der forure-
ner grundvandet. Bestemmelserne medfører en række bindinger og særlige vilkår i 
forbindelse med etablering, indretning og drift.  
 
Det eksisterende slaggedepot i den østlige del af lokalplanområdet er etableret 
med membraner. Under slaggedepotet opsamles perkolat, drænvand og forurenet 
grundvand hvorfra det ledes via en afværgeboring til forbrændingsanlægget, hvor 
det anvendes som genbrugsvand til slaggekøling. 
 
Lokalplanområdet indrettes, så genbrugsstationen inklusiv færdsels- og oplags-
arealer fremtræder med fast uigennemtrængelig belægning og mulighed for 
opsamling af overfladevand, så nedsivning og forurening undgås. Overfladevand 
fra genbrugsstationen ledes via brønde, ledninger og wadi (flad grøft) til regn-
vandsbassin. Også wadi og regnvandsbassin skal etableres med tæt bund. 
 
Tagvand fra genbrugspladsen ønskes opsamlet med henblik på genanvendelse til 
eks. toiletskyl og rengøring af pladsen. 
 
Idet planlægningen medfører en ændring af kommuneplanens rammer (og dermed 
ikke er omfattet af grundvandsredegørelsen til kommuneplanen) ledsages plan-
lægningen af en supplerende grundvandsredegørelse, som beskriver risikoen ved 
det planlagte anlæg ift. grundvandsressourcen og hvordan denne risiko forebyg-
ges. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 

Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 
at området kan anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 5-7,  
 
at genbrugsstationen inden for delområde I opføres som et cirkulært 

anlæg med udgangspunkt i det eksisterende landskab  
 
at delområde I udformes med henblik på at opnå en rekreativ brug af 

området, 
 
at der fastsættes bestemmelser til bevaring af eksisterende beplant-

ning, 
 
at grundvandet beskyttes mod forurening. 
 

 
 

§ 2. Område og opdeling 
 
Stk. 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter 

jf. matrikelkortet dele af følgende matrikelnumre: 14e og 15a af Lisbjerg 
Jorder samt alle parceller der efter den 3. februar 2020 udstykkes i om-
rådet. Se fodnote1. 

 
 Lokalplanområdet ligger i byzone. 
 
Stk. 2.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne delområde I og delområde II 

som vist på lokalplankortet. Se fodnote1. 
 
 
 
 

 
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
 Delområde I 
Stk. 3.1 Delområde I udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasse 5 i form 

af genbrugsstation og tilhørende vej og parkering. Området kan herud-
over anvendes til jorddeponi. 

 
Stk. 3.2 Der må i delområde I etableres regnvandsbassin og wadi til håndtering 

af overfladevand. 
 
Stk. 3.3 Der må i delområde I etableres mindre anlæg/bebyggelse med henblik 

på rekreativ brug af området. 
 
 Delområde II 
Stk. 3.4 Delområde II udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasse 5-7. 

Virksomhedens aktivitet skal været affaldsrelateret, såsom virksomhed 
til genbrug, oplagsvirksomhed, affaldssortering og behandling, ned-
brydning af affald, nedknusning, byggeaffald og sorteringsanlæg samt 
bygninger til drift heraf. 

 
 Fælles for planområdet 
Stk. 3.5 Der må i området placeres transformerstation og mindre bygnin-

ger/anlæg til kvarterets daglige forsyning. 
 
Stk. 3.6 Der må i området placeres en antennemast til mobiltelefoni. 
 
Stk. 3.7 I området må der ikke udøves aktiviteter, som kan medføre risiko for 
 nedsivning, der forurener grundvandet jf. retningslinje 124 i Kommune-

plan 2017 som nærmere beskrevet på side 25. 
 
  
§ 4.  Udstykning 
 
Stk. 4.1 Der er ingen særlige bestemmelser om udstykning. 
 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
Stk. 5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Ølstedvej vist med vejad-

gange A, B, C og D på lokalplankortet.  
 
Stk. 5.2 På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: 

 
Vej A-A, varierende bredde dog minimum 10 m bredt udlæg 
Veje B-B, varierende bredde dog minimum 9 m bredt udlæg 
Se fodnote2. 

 

 
2  Der skal jf. vejlovgivningen fremsendes et projekt for private fællesveje og private fællesstier til god-

kendelse Aarhus Kommune. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. 
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Stk. 5.3 Vej B skal som vist på lokalplankortet med særlig signatur fortsat være 
adgangsvej for den del af matrikel 15a, Lisbjerg Jorder som er belig-
gende uden for lokalplanområdet, Se fodnote3. 

 
Stk. 5.4 Veje, p-lommer og stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksiste-

rende terræn.  
  
 Ved etablering af vej B skal der foretages nødvendig terrænregulering 

af jorddepot vist på Kortbilag 2. 
 
Stk. 5.5 Der skal etableres fælles parkering for biler og cykler i tilknytning til vej 

A-A som vist med særlig signatur på lokalplankortet.  
  

Parkering skal anlægges som lommer i beplantningen i princippet som 
vist på illustrationsplanen. 

 
Stk. 5.6 Der skal etableres natursti rundt om genbrugsstationen med placering 

oven på volden, i princippet som vist med særlig signatur på lokalplan-
kortet.  

 
 Krydsning af servicevej B-B og regnvandsbassin skal ske i form af fod-

gængerbroer henover henholdsvis vej og bassin. 
 
 
§ 6. Teknisk forsyning 
 
Stk. 6.1 Nybyggeri har mulighed for at tilslutte kollektiv varmeforsyning.4 
 
 
§ 7. Terrænregulering 
 
 Terrænregulering i forbindelse med byggeri og anlæg 
 
Stk. 7.1 Det må inden for delområde I i forbindelse etablering af genbrugsstati-

on, vej A-A og regnvandsbassin terrænreguleres i et omfang op til +2,5 
m/- 5 m.  

 
 Der må herudover ved anlæg af vej B-B terrænreguleres i nødvendigt 

omfang i forbindelse med gennemskæring af jorddepot. 
 
Stk. 7.2 Der må i området foretages terrænregulering i nødvendigt omfang af 

jorddepot og slaggedepot som vist på kortbilag 2 med henblik på anlæg 
af natursti som vist på kortbilag 1 og for at højne den landskabelige ka-
rakter og rekreative brug. Terrænregulering af slaggedepotet må alene 
ske i form af fjernelse af muldlag og/eller påfyldning af muld. 

 

 
3  Vejretten for de pågældende matrikler og matrikler udstykket herfra skal sikres ved tinglyst deklaration. 
4  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
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Stk. 7.3 Voldanlæg (jord- og slaggedepot) må ikke overstige de på kortbilag 1, 
lokalplankortet fastlagte højdekoter: 

 
 Vold Nord  maks. 78 DVR 90 
 Vold Øst   maks. 81,5 DVR 90 
  
Stk. 7.4 Det er inden for delområde II kun tilladt en terrænregulering på indtil 0,5 

m. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. 
 
 I en afstand mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering 

gives en jævn hældning. 
 
 
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Omfang 
 
Stk. 8.1 Der må inden for delområde I etableres en genbrugsstation med et 

grundareal på maks. 13.000 m2.  
 
Stk. 8.2 Til den rekreative brug inden for delområde I må der etableres over-

dækninger, udkigsposter og lignende bebyggelse uden tilslutning til for-
syning. 

 
 Der må herudover etableres klubfaciliteter. 
 
Stk. 8.3 Der må inden for delområde II opføres maks. 5.000 m2 erhvervsbebyg-

gelse. 
 
Stk. 8.4 Der må inden for området etableres mindre bygninger/anlæg til kvarte-

rets tekniske forsyning (transformerstationer og lignende).  
 
 Placering 
 
Stk. 8.5 Genbrugsstationen må kun placeres inden for det på lokalplankortet vi-

ste byggefelt i delområde I. 
 
 Genbrugsstationen skal opføres med tæt belægning, der sikrer mod 

nedsivning 
 
 Højde 
 
Stk. 8.6 Genbrugsstation jf. § 8.1 og 8.5 må opføres i 2 niveauer/etager og skal 

overholde følgende højder (målt i forhold til terræn efter byggemodning, 
eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan).: 

 
 Maks. bygningshøjde  7 m 
 Maks. højde for overdækning  8 m 
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Genbrugsstationen må ikke overstige følgende højdekoter jf.  
nedenstående principskitse: 

 
 Bebyggelse   72,5 DVR 90 
 Overdækning, øvre niveau  74,0 DVR 90 
 Overdækning, nedre niveau  72,5 DVR 90 
 

  
 
 
Stk. 8.7 Bebyggelse i henhold til § 8.2 til den rekreative brug af området må op-

føres med en bygningshøjde på maks. 6 m.  
 
Stk. 8.8 Erhvervsbebyggelse i henhold til § 8.3 inden for delområde II må opfø-

res i maks. 2 etager med en højde på maks. 12,5 m (målt i forhold til 
terræn efter byggemodning, eller til et i henhold til bygningslovgivningen 
fastlagt niveauplan). 

 
 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet 
 
Stk. 8.9 Antennemast til mobiltelefoni må opføres i en højde op til 30 m. 
 
Stk. 8.10 Der må inden for området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarte-

rets tekniske forsyning (eks. transformerstation) med et omfang på 
maks. 20 m2. 

 
 
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 
 Delområde I 
 
Stk. 9.1 Genbrugsstationen skal opføres som et cirkulært anlæg med en lund af 

træer i centrum i princippet som vist på illustrationsplanen og på lokal-
planens øvrige illustrationsmateriale side 4-9. 

 
Stk. 9.2 Genbrugsstationens grundstruktur – ydermure, flader og ramper skal 

primært opføres i beton. Køreflader må anlægges med asfalt. Bebyg-
gelse og overdækninger og andet fast inventar skal fremstå primært i 
beton, stål og træ men kan suppleres med andre genbrugsmaterialer. 
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 Bebyggelsen skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver 
gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helheds-
virkning og anlægget fremstår som en sammenhængende enhed. 

 
Stk. 9.3 Tagflader og overdækninger på genbrugsstationen skal udformes som 

flade tage og fremstå som hele ubrudte tagflader. Ventilationsanlæg, og 
lignende skal afskærmes.  

  
 Til tagbeklædning må anvendes tagpap/membran eller sedumbeplant-

ning. 
 
Stk. 9.4 Mindre bygninger/overdækninger og lign. til områdets rekreative brug 

henhold til § 8.2 skal fremstå i træ eller anden let beklædning. Tage må 
udføres med tagbeklædning af tagpap/membran eller beplantes med 
sedum. 

 
 Delområde II 
 
Stk. 9.5 Inden for delområde II må kun opføres bebyggelse, der med hensyn til 

bygningsform og farveholdning harmonerer med eksisterende kraftvar-
meanlæg og øvrige eksisterende bygninger i affaldscentret. 

 
Facader må fremstå med metalplader, glas, træ, tegl og/eller beton. Me-
talplader kan være f.eks. sinusplader eller trapezplader. Tegl må frem-
stå med pudset overflade eller som blankt murværk. 
 

 Anlæg til indvinding af solenergi 
 
Stk. 9.6 Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektang-

ler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. 
 
Stk. 9.7 Anlæggets areal må maksimalt udgøre 50 % af hver tagflade eller væg-

flade. 
 
 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større areal f.eks. hele ejen-

dommens tagflade, såfremt anlægget opføres som en integreret del af 
bygningens arkitektur. 

 
Stk. 9.8 På tage med en hældning på 10 grader eller mere, skal anlægget pla-

ceres på det enkelte tags primære tagflade og med samme hældning 
som taget. Anlægget må ikke være hævet mere end 15 cm over tagfla-
den. Se fodnote5. 

 
Stk. 9.9 På bygninger med taghældninger under 10 grader, må anlægget højst 

rage 0,5 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres 
mindst 1 m fra tagkant. 

 
Stk. 9.10 Såfremt anlæg på tage med hældninger under 10 grader skærmes bag 

en brystning, må det føres helt ud til brystningen. 

 
5  Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste. 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1123 

19 

 
Stk. 9.11 Til energiproducerende anlæg på tage og facader må ikke benyttes re-

flekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for 
omgivelserne. 

 
 Skiltning 
 
Stk. 9.12 Der må ved adgangsvej A opsættes skiltning i form af pylon eller lig-

nende med en højde på maks. 4 m. Bredden på skiltet skal tilpasses, så 
der opnås et velproportioneret skilt. Bredden må ikke overstige 2 m 
bred. 

 
 Skiltning med navn og bomærke må kun finde sted på bebyggelsens 

facader og i et omfang og med en placering, der er afstemt efter byg-
ningernes karakter og efter omgivelserne 

 
 Der må herudover opsættes henvisningsskilte der er nødvendige for 

vejvisning og vejledning. 
 
§ 10.  Hegn, ubebyggede arealer og beplantning 
 
 Beplantning og grønne arealer 
 
Stk. 10.1 Der skal i centrum af genbrugsstationen inden for byggefeltet i delom-

råde I etableres en lund af træer i princippet som vist på illustrations-
planen. Beplantningen skal bestå af minimum 10 træer af hjemmehø-
rende arter. 

 
 Træerne, der plantes, skal sikres gode vækstbetingelser både under og 

over jorden og plantes i en størrelse, så det fra plantetidspunkt giver et 
miljø som træ.  

  
 Træer skal plantes i åbne bede med en min. størrelse på 12 m2 til det 

enkelte træ. Plantebedenes bredde skal være min. 2 m. og med god 
vækstjord i min. 1 m dybde. 

 
Stk. 10.3 Der udlægges plantebælter med en bredde på minimum 5 m til af-

skærmende beplantning som vist på lokalplankortet. 
 Eksisterende træer skal i videst muligt omfang indgå i beplantningsbæl-

tet. 
 
Stk. 10.4 Den på lokalplankortet viste eksisterende skovbeplantning skal bevares 

som landskabselement. Der må inden for området etableres trampede 
stier og mindre bebyggelse jf. § 8.2 der kan højne den rekreative brug 
af område. Se dog § 10.7. 

 
Stk. 10.5 De på lokalplankortet viste voldanlæg skal fremstå med beplantning af 

græsser, urter, lave buske og træer. 
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Stk. 10.6 Det på kortbilag 2 viste dige skal bevares men kan gennembrydes med 
henblik på håndtering af regnvand. Diget kan forlænges mod nord langs 
skel mod vest som vist på lokalplankortet. 

 
Stk. 10.7 Det på kortbilag 2 viste vandhul må ikke påvirkes, og der skal ved an-

læg af stier og lign. holdes en 10 m respektafstand. 
 
 Oplagring og hegn 
 
Stk. 10.8 For delområde I må oplagring kun finde sted inden for genbrugsstatio-

nens ydre betonmur. 
 
 For delområde II må oplagring kun finde sted i bygninger eller på visuelt 

tæt hegnede arealer. Hegn skal begrønnes med en stedsegrøn be-
plantning f.eks. stedsegrønne klatreplanter som vedbend og kaprifolie, 
eller med en stedsegrøn hæk. 

 
 Evt. øvrige hegn (trådhegn, plankeværk) inden for lokalplanområdet 

som er nødvendige af sikkerhedsmæssige hensyn skal begrønnes med 
stedsegrøn beplantning. 

 
 Parkerings, og adgangsarealer 
 
Stk. 10.9 Parkering ved vej A skal fremstå som ”lommer” i beplantningen i prin-

cippet som vist på illustrationsplanen. Træplantninger omkring parke-
ringslommerne skal bestå af hjemmehørende arter af buske og træer. 
Eksisterende beplantning kan hensigtsmæssigt indgå. 

 
 Regnvandsbassin 
 
Stk. 10.10 Der skal etableres regnvandsbassin og opstuvning for ekstremregn 

med placering som vist på lokalplankortet.  
 
 Regnvandsbassin skal gives en udformning, så det understøtter gen-

brugsstationens arkitektur og formsprog i princippet som vist på illustra-
tionsplanen. 

 
 Regnvandsbassin skal opføres med tæt membran, der sikrer mod ned-

sivning. 
 
 
§ 11. Støjforhold 
 
 Virksomhedsstøj 
 
Stk. 11.1 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke 

påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 
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§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
 Ny bebyggelse i delområde I må ikke tages i brug, før: 

 
• Det i § 3 nævnte regnvandsbassin er anlagt. 

 
• De i § 5 nævnte vejadgange samt stiforbindelse er anlagt.  

Se fodnote6. 
 

• De i § 10, stk. 1 nævnte beplantninger er etableret. Se fodnote6. 
 
 

§ 13. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-
kalplan 

 
 Lokalplanerne nr. 3, 126 og 545 for Aarhus Kommune ophæves for den 

del, der vedrører lokalplanområdet. 
 

 
6  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, 

vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun 
mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle 
bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområderne 260408ER 
og 260409RE og i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for den del af lo-
kalplanområdet, som er beliggende i rammeområde 260409RE, hvad angår an-
vendelsen af området. 
 
Rammeområde 260409RE udlægger området til offentligt rekreativt område, her-
under festivalplads.  
 
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter by-
rådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 67 
til Kommuneplan for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen som 
bilag. 
 

 
 
Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
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Anden fysisk planlægning 
 
LOKALPLANER 
Lokalplanens område er omfattet af 3 gældende lokalplaner som vist på oversigts-
kortet.  
 
Størstedelen af området er omfattet af lokalplan 3 fra 1980, som er retningsgiven-
de for en efterfølgende byggeretsgivende lokalplanlægning. I lokalplan 3, som er 
en overordnet plan for byudvikling omkring Lisbjerg, er det pågældende område 
udlagt med mulig anvendelse til rekreativt område og indtil da med mulig anven-
delse til slagge-/jorddepot. 
 
Den østlige del af området er omfattet af lokalplan 126 fra 1983, som er en mere 
detaljeret plan for affaldscentret. Det pågældende område er i denne lokalplan ud-
lagt til offentligt område - grønt område med mulighed for opfyld af affaldsproduk-
ter fra forbrændingsanlæg. 
 
Den nuværende Ølstedvej Genbrugsstation er omfattet af LP 545 fra 1996 for 
kraftvarmeanlæg og renovationscenter. Området er er i denne lokalplan udlagt til 
erhverv med aktiviteter relateret til affaldshåndtering, -sortering og -behandling. 
 
Ved denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses ovenstående lokalplaner for de 
områder, der er omfattet af denne lokalplan. 
 
 
Overordnede vej- og stiforhold  
 
Genbrugsstationen ligger med kort afstand til områder omfattet af udviklingsplanen 
for Lisbjerg. 
 
Der planlægges som led i Udviklingsplanen for en ny vejforbindelse mellem Ran-
dersvej og Søftenvej, som når den er anlagt vil give god og let adgang til Gen-
brugsstationen og til den nye by.  
 
Der planlægges desuden for en god og direkte adgang for biler, cykler og gående 
fra byen til den nye genbrugsstation og rekreative udflugtsmål. 
 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Beskyttede naturtyper og bygge- og beskyttelseslinjer er vist på kortbilag 2. 
 
§ 3 Områder 
Der findes i området et beskyttet vandhul omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
som er sikrfet af lokalplanens bestemmelser. Ændring af områdernes tilstand kræ-
ver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 
Fredskov 
Der er inden for lokalplanområdet et større område kategoriseret som fredskov. 
Udpegningen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, og denne lokal-
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plan foreslår i stedet bevaring af en skovplantning som vist på Kortbilag1, lokal-
plankortet.  
 
Anlæg eller terrænændringer inden for fredskov forudsætter, at Miljøstyrelsen op-
hæver fredskovpligten eller tildeler dispensation. 
 
Skovbyggelinje 
Store dele af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 omfat-
tet af skovbyggelinjer. Det forudsættes at Miljøstyrelsen ophæver skovbyggelinjen 
indenfor lokalplanområdet, med henblik på administrations forenkling. 
 
Hvis Miljøstyrelsen ikke ophæver/reducerer skovbyggelinjen, vil opførelse af be-
byggelse i lokalplanområdet i stedet forudsætte, at Aarhus Kommune meddeler 
dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som lig-
ger ca. 9 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem na-
turtyper: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rig-
kær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 
egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vand-
salamander, damflagermus og odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
 
Arkæologiske forhold 
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de 
arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens § 27), 
Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til om jordarbejdet kan fortsætte el-
ler om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Projektet er placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Områ-
det umiddelbart nord for projektområdet er desuden udpeget som sårbart over 
nedsivning af miljøfremmede stoffer. Etablering af en ny genbrugsstation i området 
vil generelt medføre en øget risiko for en større belastning af OSD og indvindings-
oplandene til Kastedværket og potentielt Truelsbjergværket.  
 
I henhold til Kommuneplan 2017 bør der på baggrund af retningslinje 124 ikke pla-
ceres virksomheder og øvrige anlæg i OSD, der har behov for lager eller håndte-
ring af forurenende stoffer, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.  
 
Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, hvis risikoen for forurening af 
grundvandsressourcen forebygges.  
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Da der er tale om en ændring af eksisterende kommuneplanramme for 260409RE 
i et OSD-område samt indvindingsopland til almene vandværker og anlægget po-
tentielt kan udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen, er der udarbej-
det en supplerende grundvandsredegørelse i henhold til BEK 1697 af 21/12/2016.  
 
Denne beskriver den planlægningsmæssige begrundelse for lokalisering og hvor-
dan risikoen ved det planlagte anlæg ift. grundvandsressourcen forebygges. 
 
Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse 
 
Der må derfor ikke placeres grundvandstruende aktiviteter, virksomheder eller an-
dre anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er sårbare el-
ler i 300 meter zoner omkring almene vandforsyningsboringer. 
 
Dog er der mulighed for at placere og udvide virksomheder i eksisterende ramme-
belagte erhvervsområder i OSD, såfremt risiko for forurening af grundvandet kan 
forebygges.  
 
En genbrugsstation er ikke på listen over virksomheder og anlæg der kan medføre 
en væsentlig fare for forurening af grundvandet. (Bilag 1 i den statslige vejledning). 
Listen er dog ikke udtømmende, så derfor skal det vurderes, om anlægget allige-
vel kan udgøre en potentiel og væsentlig forureningstrussel mod grundvandet. 
Som følge heraf er der udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, hvor i 
det er beskrevet nærmere, hvordan genbrugsstationens udformning og brug skal 
indrettes for at sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet eller reduktion af 
grundvandsressourcen som følge af genbrugsstationens etablering. 
 
I redegørelsen skønnes det, at den planlagte aktivitet til genbrugsstation ikke væ-
sentligt vil kunne påvirke grundvandsressourcen hverken kvantitativt eller kvalita-
tivt. 
 
Det er endvidere vurderingen, at der er en stærk, planmæssig begrundelse for om-
rådets placering i den nordlige del af byen. Placeringen betyder desuden, at det 
eksisterende erhvervsområde optimereres med hensyn til omfang, anvendelse, 
funktion og trafikale forhold. Lokalisering udenfor OSD og indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger udenfor OSD er ikke fundet mulig. 
 
Den samlede vurdering er derfor, at der kan planlægges for aktiviteten til gen-
brugsstation på den ønskede placering. 
 
Nærmere retningslinjer for, hvilke oplagsstørrelser, der som udgangspunkt er mu-
lige fremgår af en brancheliste med kritiske oplagsmængder i et bilag til Kommu-
neplan 2017. 
 
Listen med kritiske oplagsmængder er ikke udtømmende, og vil løbende blive op-
dateret med ny viden. Ved ansøgning om etablering og udvidelse af virksomheder 
i Aarhus Kommune bruges kendskabet til stoffers acceptgrænser, sammenholdt 
med en konkret vurdering ud fra lokale grundvandsforhold. 
 
Listen med angivelse af kritiske oplagsmængder for hyppigt anvendte stoffer tager 
udgangspunkt i bilag 1 til ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for 
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områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse” fra Miljø- og Fødevareministeriet, december 2016.  
 
Hvor bilag 1 til statens vejledning er en opmærksomhedsliste for de potentielt mest 
grundvandstruende virksomheder, beskriver branchelisten med kritiske oplags-
mængder også virksomheder, der typisk ikke er godkendelsespligtige, men 
omfattet af kommunens regelmæssige miljøtilsyn.  
 
De kritiske oplagsmængder der er angivet i bilaget gælder som udgangspunkt for 
alle relevante virksomheder og aktiviteter inden for OSD. 
 
 
Regnvand og spildevand 
Regnvandshåndtering i lokalplanområdet 
Regnvand fra den nye genbrugsstation, adgangsvejen og den interne vej ledes til 
et nyt regnvandsbassin i det lave område vest for genbrugsstationen, som vist på 
Kortbilag 1, lokalplankortet. 
  
Regnvandsbassinnet skal kunne håndtere regnmængder svarende til en 10-års 
hændelse. 
  
Regnvandsbassin og evt. wadi og skal udføres med tæt bund med henblik på at 
sikre mod nedsivning og potentiel risiko for forurening af grundvandet. 
  
Det skal i øvrigt sikres, at planlagt byggeri / terrænbearbejdning inden for området 
ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen uden for området, samt at eksisterende 
strømningsveje ikke afbrydes. 
  
Der henvises til Aarhus Kommunes gældende Kommuneplan og retningslinjerne 
formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside 
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-
lokalplanlaegning/kommuneplan/. 
  
Spildevand 
Der udføres traditionel kloakering for sanitært spildevand fra genbrugsstationen, 
der ledes til en opsamlingstank. Tanken placeres, så den med jævne mellemrum 
kan tømmes fra genbrugsstationens nedre niveau af en slamsuger. 
 
Øvrigt og tilladelser 
Udledningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur,  
Mail: vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri,  
Mail: byggesag@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
og i henhold til betalingsvedtægterne. 
Mail: aarhusvand@aarhusvand.dk, 
 
 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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Miljøforhold 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om miljøforhold, og i nogle tilfælde kan det 
være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad de betyder for en bestemt 
ejendom. 
 
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi kan bistå med nærmere vejledning 
om disse spørgsmål. 
 
Regulering af miljøforhold – i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne – er 
først og fremmest udtrykt i § 3, hvor det fastlægges, hvad de forskellige dele af er-
hvervsområdet må anvendes til. 
 
Virksomhedsklassificering 
 
Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en virksom-
hedsklassificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres 
miljøbelastning af omgivelserne. Anvendelsesbestemmelserne er endvidere kon-
kretiseret i en liste over de virksomhedstyper, der må være i lokalplanområdet. 
 
Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders 
miljøforhold, hvor klassificeringen (miljøbelastningen) er udtrykt ved forskellige an-
befalede beskyttelsesafstande til forureningsfølsomme funktioner og arealanven-
delser. 
 
Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip 
fra virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, 
for den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til 
en anden klassificering end den angivne – f.eks. i form af, at der anvendes forure-
ningsbegrænsende teknologi ud over det almindelige. 
 
En virksomhed kan eventuelt satse bevidst på en anden klassificering ved en vis 
miljøvenlig indsats. 
 
Jf. § 3, stk. 2, kan Aarhus Kommune, Teknik og Miljø således, efter en konkret 
vurdering af en virksomheds produktions- og miljøtekniske forhold, godkende en 
klassificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksomhedsklassifi-
cering. 
 
Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljøteknologi, m.m. vil 
der med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomhedsklas-
sificeringen. 
 
 
Virksomhedsstøj 
 
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens § 11 ikke påføre 
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i 
henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 
 



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 1123 

28 

Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til 
naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. 
 
Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdi-
erne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overhol-
de såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanom-
rådet. 
 
 
Område Hverdage: 

Kl. 07-18. 
Lørdage: 
Kl. 07-14. 

Hverdage: 
Kl. 18-22. 
Søn- og 
helligdage: 
Kl. 07-22. 
Lørdage: 
Kl. 14-22. 

Alle dage: 
Kl. 22-07. 

Maksimalværdier 
om natten: 
Kl. 22-07. 

Inden for lokalplan-
området 70 70 70 - 

Ved eksisterende 
boliger vest for lo-
kalplanområdet. 

55 45 40 55 

 
Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt 
uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er 
gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum 
inden for de angivne døgnperioder. 
 
Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere grænseværdier for virksomhedsstøj 
end de vejledende grænseværdier, ligesom der kan tillades afvigelser fra den 
tidsmæssige definition af dag-, aften- og natperioden. 
 
De nærmere regler og definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 
/1984 om ekstern støj fra Virksomheder. 
 
 
Forureningsforhold - Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 29. oktober 2019 oplysninger om, at 
Region Midtjylland har kortlagt matr.nr. 14e Lisbjerg, Århus Jorder på vidensni-
veau 2, da der er specialdepot for slagge og flyveaske på matriklen. Der foreligger 
desuden oplysninger om at Region Midtjylland d. 5. december 2006 har kortlagt en 
del af matrikel nr. 15a Lisbjerg, Århus Jorder på vidensniveau 2. Kortlægningen 
sker da der er slaggemodningsplads på ejendommen. 
 
Områdeklassificering 
 
Lokalplanområdet ligger uden for et områdeklassificeret område. 
 
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på de kortlagte matrikler 
skal Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri samt Virksomheder og Jord kon-
taktes. 
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De kortlagte matrikler er beliggende inden for et område med særlige drikkevands-
interesser og er derfor omfattet af den offentlige indsats jf. § 6 i jordforureningslo-
ven. Det skal indledningsvist afklares med Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord, 
om et kommende bygge-/anlægsprojekt på de kortlagte arealer kræver en tilladel-
se jf. § 8 i jordforureningsloven. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. 
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
Før der fjernes jord fra matriklerne, skal jordflytning, jf. jordforureningsloven, § 50, 
anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal god-
kendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, jf. lov om Miljøbeskyttelse, § 19. 
Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus. 
 
Miljøvurdering  
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form 
af en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vur-
deres i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bi-
lag 1 og 2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt pla-
nen vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I 
afgørelsen indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende 
planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan 
blive berørt). 
 
I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og Kommuneplan-
tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. 
 
Det er samtidigt vurderet, at planen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Ha-
bitatområder, og at der ikke er behov for en konsekvensvurdering efter Habitatdi-
rektivets artikel 6.3. 
Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
 
De vigtigste vurderede påvirkninger er oplistet nedenfor. Påvirkningerne er vurde-
ret til ikke at være væsentlige, hvis nedenstående håndteres: 

• Fredsskov 
• Støj 
• Grundvand 
• Trafik 
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• Belysning 
• Oplag af farlige stoffer 

 
Fredsskov: Den registrerede udpegning af, hvor der er fredskov på matriklen 
stemmer ikke overens med de faktiske forhold og Aarhus Kommune har derfor 
indledt en dialog med Miljøstyrelsen om ændring af fredskovudlæggets afgræns-
ning.  
Vi ønsker dels at berigtige det areal, hvor der er fredskov i dag, dels at få fastlagt 
de fremtidige fredsskovarealer. Kommunen ønsker ikke at reducere det samlede 
fredskovareal, men alene at fjerne den hidtidige udpegning på dét areal, hvor den 
nuværende genbrugsstation ligger, og hvor der reelt ikke er fredskov, og i stedet at 
medregne et areal syd på ejendommen, som ikke tidligere har været udpeget som 
fredskov. 
 
Støj: Gældende lugt- og støjgrænser er overholdt ved nærmeste beboelser. Gen-
brugspladsen overholder gældende standardvilkår for genbrugspladser. 
Der er foretaget støjberegning af hele AffaldVarmes område, der viser, ar gælden-
de støjkrav er overholdt. Det vurderes ikke, at det påtænkte projekt i sig selv vil gi-
ve anledning til øget støjbidrag, idet der allerede ligger en genbrugsplads i områ-
det, som nedlægges, når den nye genbrugsplads etableres. Det etableres en ny 
adgangsvej og tung trafik og personbiler adskilles, hvilket er en forbedring i forhold 
til i dag. 
Indvirkningens kompleksitet og intensitet vurderes ikke at ville medføre en væsent-
lig indvirkning på miljøet, idet der er tale om en ny genbrugsplads til erstatning for 
den gamle, og hverken typen eller graden af de mulige indvirkninger vurderes at 
ville medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. 
 
Grundvand: Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD).  
Af Kommuneplan 2017, retningslinjerne for grundvandshensyn fremgår at der i 
OSD ikke bør placeres virksomheder og øvrige anlæg med behov for lager eller 
håndtering af forurenende stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Gen-
brugsstationen vil modtage farligt affald som maling, olie, kemikalier, spraydåser, 
insekt- og plantegifte, fremkalder, fixér og fugemasse, ligesom haveaffald kan væ-
re forurenet. Forurening fra genbrugspladsen kan dermed forurene grundvands-
ressourcen i området, og derfor er det meget væsentligt at designet af anlæggene 
sikrer, at der ikke kan ske udslip, ligesom det sikres, at det løbende kan kontrolle-
res at tætheden af anlægget er intakt.  
Overfladevand fra anlægget bør selvsagt ikke nedsives til grundvand, hvis der er 
nogen risiko for at overfladevandet er forurenet, fordi det har været i kontakt med 
affald der indeholder forurenende stoffer. Det samme gør sig gældende for hele 
regnvandssystemet, wadi og regnvandsbassin samt den regnvandsledning og Øl-
sted Bæk hvortil regnvandet til ledes. 
Det vil derfor blive skrevet ind i lokalplanen, at der skal være membran under wa-
dier og at vandet herfra skal opsamles. Herudover vil der blive udarbejdet en sup-
plerende grundvandsredegørelse, som skal offentliggøres sammen med LP-
forslaget. 
 
Trafik: Projektet erstatter en eksisterende genbrugsstation og den ny genbrugs-
station vurderes ikke at medføre en øget negativ påvirkning af miljøet, særligt fordi 
der etableres en ny vejadgang (med arbejdstitlen Ny Høgemosevej). Med denne 
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ny vej er der taget hensyn til at genbrugsstationen etableres og at trafikken til den-
ne kan afvikles.  
Lokalplanen sikrer, at tung trafik til Affaldscentret og personbiler til genbrugsstatio-
nen adskilles. Tung trafik afvikles via det eksisterende vejnet på affaldscentret og 
der etableres ny vej til personbiler (kundetrafik). Dette betyder at det nye kryds på 
ny Høgemosevej belastes mindst muligt.  
Trafik i anlægsfasen anses ikke umiddelbart at udgøre en mærkbar øget trussel i 
lokalområdet, idet byggevejen primært vil være via de interne veje fra Affaldscen-
tret og fra Ølstedvej, som dels ikke kommer gennem større boligområder og dels 
allerede er dimensioneret til de tunge køretøjer til Affaldscenteret. 
 
Belysning 
Lokalplanen skal sikre, at pladsbelysning udformes, så der ikke opstår gener for 
omkringboende.  
Det er i ansøgningsskemaet oplyst, at belysningen vil blive projekteret og udført 
under hensyn til, at der ikke må være gener for omkringboende, som skyldes drif-
ten af anlægget. Det er i ansøgningsskemaet desuden bemærket, at pladsen del-
vist er afskærmet fra omgivelserne i kraft af terrænet og beplantningen omkring 
pladsen.  
Det er desuden oplyst, at genbrugsstationens åbningstider forventes at være 
hverdage 07-18 og weekend 10-17. 
Af skitseforslaget fremgår, at belysningen vil blive etableret med master placeret 
umiddelbart udenfor betonmuren, og at der vælges armaturer som muliggør, at ly-
set kan rettes ind mod pladsen og som minimum oplyse gruber og køreareal.  
Placering af masterne er endnu ikke fastlagt, men det er dog oplyst, at det sikres, 
at der ikke står en mast ud for regnvandsbassinet (områdets laveste punkt), men 
at masterne i stedet står med bakken eller beplantningen i ryggen.  
Mastehøjde og luxkrav og er ifølge det oplyste heller ikke fastlagt endnu. Masterne 
er dog på tværsnit af området vist med en højde på ca. 14 m.  
Belysning af pladsens centrum integreres i overdækningens loft. I den grønne mid-
te kan der suppleres med nedadrettede spots monteret på træernes stammer. Se 
nedenstående snit.  
Det fremgår desuden af skitseforslaget, at der i projektet er afsat midler til en 
kunstnerisk udsmykning, der skal indarbejdes som en integreret del af det samle-
de bygværk. Ifølge forslaget kan egnede områder for udsmykning være f.eks. be-
arbejdning af betonoverfladen på støttevæggene eller et belysningskoncept i 
overdækningen.  
Nedenfor er vist et princip for belysning af genbrugsstationen med lysmaster langs 
den ydre mur til belysning af det nedre niveau, lys integreret i overdækningen til 
belysning af det øvre niveau samt mulighed for etablering af stemningsgivende ef-
fektbelysning mellem træerne i den centrale lund. 

 
 
Oplag af farlige stoffer 
Genbrugspladsen skal overholde gældende regler for oplag af farlige stof-
fer/kemikalieaffald/brandfarligt affald mv. Retningslinjer for hvilke oplagsstørrelser, 
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der som udgangspunkt er mulige, fremgår af bilaget til kommuneplanen "Virksom-
hedsklasser og grundvandsbeskyttelse" med kritiske oplagsmængder. 
 
Kollektiv trafik  
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busruterne 2a, som har 
standsningssted på Ølstedved. 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
 
I henhold til afsnit om Naturbeskyttelsesinteresser, må der ikke etableres forhold 
inden for skovbyggelinjen før der er opnået tilladelse hertil fra: 
 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø til ophævelse af skovbygge-
linjen, der går gennem lokalplanområdet. (Såfremt skovbyggelinjen ikke ophæves, 
forudsætter lokalplanen dispensation fra Aarhus Kommune til opførelse af bebyg-
gelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser). 
 
Ligeledes forudsætter evt. anlæg eller terrænændringer inden for fredskov, at der 
forinden er opnået ophævelse fredskovpligten eller tildelt dispensation efter an-
søgning til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………  KONSTANT Net a/S 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N 
  Tlf.: 7011 4509 
  Mail: kontakt@konstant.dk 
 
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
  Gunnar Clausens Vej 34 
  8260 Viby J 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V 
  Mail: affaldvarme@aarhus.dk 
 
Affaldshåndtering sker ved:  AffaldVarme Aarhus, Affald 
  Bautavej 1, 
  8210 Aarhus V 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk  
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Kloakforsyning sker ved: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
Gunnar Clausens Vej 34 
8260 Viby J 

  Mail: 
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Byggeri 
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. An-
søgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 
 
Veje 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås via link til Aarhus 
Kommunes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 

mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.aarhus.dk/approbation
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod 
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendomme-
ne i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En 
eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbudet og tillade, at en ejendom bebygges eller 
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget ende-
ligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., 
der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 
uændret. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærknin-
ger herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017 
 
 
Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 26.04.09 RE. 
 
Lokalplan nr. 1123 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens nuværende 
rammebestemmelser for området med hensyn til anvendelse. 
 
Kommuneplanen ændres for at muliggøre opførelse af en ny genbrugsstation der 
med udgangspunkt i nærheden til affaldscenter Aarhus og Lisbjerg kraftvarmevæk 
kan skabe effektiv drift og logistik. Genbrugsstationen erstatter den nuværende 
Ølstedvej Genbrugsstation, der mht. indretning og kapacitet vurderes utidssvaren-
de, og som fremover vil kunne anvendes til anden affaldsrelateret aktivitet. 
 
Kommuneplanændringen består i at rammeområde 26.04.09 RE nedlægges og 
arealet i stedet tillægges det tilgrænsende rammeområde 26.04.08 ER, desuden 
ændres rammebestemmelsen til, at den maksimale andel af grundarealet der må 
bebygges fra 67% til 50%. 
 
Redegørelse  
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Projektet er placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Områ-
det umiddelbart nord for projektområdet er desuden udpeget som sårbart over 
nedsivning af miljøfremmede stoffer. Etablering af en ny genbrugsstation i området 
vil generelt medføre en øget risiko for en større belastning af OSD og indvindings-
oplandene til Kastedværket og potentielt Truelsbjergværket.  
 
I henhold til Kommuneplan 2017 bør der på baggrund af retningslinje 124 ikke pla-
ceres virksomheder og øvrige anlæg i OSD, der har behov for lager eller håndte-
ring af forurenende stoffer, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen.  
 
Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, hvis risikoen for forurening af 
grundvandsressourcen forebygges.  
Da der er tale om en ændring af eksisterende kommuneplanramme for 260409RE 
i et OSD-område samt indvindingsopland til almene vandværker og anlægget po-
tentielt kan udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen, er der udarbej-
det en supplerende grundvandsredegørelse i henhold til BEK 1697 af 21/12/2016.  
 
Denne beskriver den planlægningsmæssige begrundelse for lokalisering og hvor-
dan risikoen ved det planlagte anlæg ift. grundvandsressourcen forebygges. 
 
Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse 
 
Der må derfor ikke placeres grundvandstruende aktiviteter, virksomheder eller an-
dre anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er sårbare el-
ler i 300 meter zoner omkring almene vandforsyningsboringer. 
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Dog er der mulighed for at placere og udvide virksomheder i eksisterende ramme-
belagte erhvervsområder i OSD, såfremt risiko for forurening af grundvandet kan 
forebygges.  
 
En genbrugsstation er ikke på listen over virksomheder og anlæg der kan medføre 
en væsentlig fare for forurening af grundvandet. (Bilag 1 i den statslige vejledning). 
Listen er dog ikke udtømmende, så derfor skal det vurderes, om anlægget allige-
vel kan udgøre en potentiel og væsentlig forureningstrussel mod grundvandet. 
Som følge heraf er der udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, hvor i 
det er beskrevet nærmere, hvordan genbrugsstationens udformning og brug skal 
indrettes for at sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet eller reduktion af 
grundvandsressourcen som følge af genbrugsstationens etablering. 
 
I redegørelsen skønnes det, at den planlagte aktivitet til genbrugsstation ikke væ-
sentligt vil kunne påvirke grundvandsressourcen hverken kvantitativt eller kvalita-
tivt. 
 
Det er endvidere vurderingen, at der er en stærk, planmæssig begrundelse for om-
rådets placering i den nordlige del af byen. Placeringen betyder desuden, at det 
eksisterende erhvervsområde optimereres med hensyn til omfang, anvendelse, 
funktion og trafikale forhold. Lokalisering udenfor OSD og indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger udenfor OSD er ikke fundet mulig. 
 
Den samlede vurdering er derfor, at der kan planlægges for aktiviteten til gen-
brugsstation på den ønskede placering. 
 
Nærmere retningslinjer for, hvilke oplagsstørrelser, der som udgangspunkt er mu-
lige fremgår af en brancheliste med kritiske oplagsmængder i et bilag til Kommu-
neplan 2017. 
 
Listen med kritiske oplagsmængder er ikke udtømmende, og vil løbende blive op-
dateret med ny viden. Ved ansøgning om etablering og udvidelse af virksomheder 
i Aarhus Kommune bruges kendskabet til stoffers acceptgrænser, sammenholdt 
med en konkret vurdering ud fra lokale grundvandsforhold. 
 
Listen med angivelse af kritiske oplagsmængder for hyppigt anvendte stoffer tager 
udgangspunkt i bilag 1 til ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse” fra Miljø- og Fødevareministeriet, december 2016.  
 
Hvor bilag 1 til statens vejledning er en opmærksomhedsliste for de potentielt mest 
grundvandstruende virksomheder, beskriver branchelisten med kritiske oplags-
mængder også virksomheder, der typisk ikke er godkendelsespligtige, men 
omfattet af kommunens regelmæssige miljøtilsyn.  
 
De kritiske oplagsmængder der er angivet i bilaget gælder som udgangspunkt for 
alle relevante virksomheder og aktiviteter inden for OSD. 
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Natura 2000 og Bilag IV 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som lig-
ger ca. 9 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem na-
turtyper: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rig-
kær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 
egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vand-
salamander, damflagermus og odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
 
Rammebestemmelser 
 
Rammebestemmelserne for det nye rammeområde 260408ER har følgende ord-
lyd: 
 
Rammeområde 260408ER 
31 – Erhvervsområde 
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. 
I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse of-
fentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig 
fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at 
der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en 
særskilt planlægning. 
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detail-
handel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter 
i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. 
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, 
såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
  
Konkrete bestemmelser for rammeområdet: 
Maksimale andel af grundarealet der må bebygges er 50%  
Maksimal højde er 12,5 m  
Rumfangsbestemmelse (m3 pr. m2) 4 beregnet den enkelte grund  
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign.  
 
Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse er 5  
Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelser-
ne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold 
til boliger 150 m.  
Maksimalt tilladte miljøklasse er 7  
Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivel-
serne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljø-
belastende virksomhed. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 500 m.  
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Særlige bestemmelser: 
Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, 
der konkret kan placeres i OSD og begrænsninger i forhold oplag mv. der gælder 
for forskellige virksomhedstyper mv., henvises til kommuneplanrammernes bilag: 
Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse 
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Bilag: 2 til 
Lokalplan 1123 og kommuneplantillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017; 

Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg – Forslag 
 
 
Supplerende grundvandsredegørelse 
 

Vurdering af projektområde for erhvervsudvikling i område med sær-

lige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsopland til almen 

vandforsyning, Ny Høgemosevej, Lisbjerg  

 

 

 
Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse ........................................................................................ 1 

Baggrund og beskrivelse af projektområdet ................................................... 2 

Grundvandsforhold ..................................................................................... 3 

Håndteringen af potentielt forurenende stoffer ........................................... 4 

Øvrige bindinger .......................................................................................... 5 

Vurdering ........................................................................................................ 5 

Den planmæssige nødvendighed og begrundelse for placering ................ 5 

Risiko for forurening af grundvandet ........................................................... 7 

Samlet vurdering ......................................................................................... 8 

Referencer ...................................................................................................... 9 

 

  

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 
Aarhus Kommune 

Fysisk Plan Nord 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Telefon: 89 40 44 00 
Direkte telefon: 41 85 97 71 
 
E-mail: 
pbm@mtm.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
hebi@aarhus.dk 
 
Sag: 19/075548 
Sagsbehandler: 
Heidi Milan Bilenberg 
Morten Bak 



 

 

27. februar 2020 
Side 2 af 9 

Baggrund og beskrivelse af projektområdet 
AffaldVarme Aarhus og Aarhus Kommune planlægger at opføre en ny, mo-
derne genbrugsstation ved Affaldscenter Lisbjerg. Lokalplanområdet omfat-
ter i dag et slaggebjerg samt en nuværende genbrugsstation, som fremover 
ønskes anvendt til andre affaldsrelaterede formål samt et grønt område, som 
bruges til hundetræning.  
 
Den ny genbrugsstation ønskes placeret på et areal, som i kommuneplanen 
er udpeget til rekreative formål, men som ikke har været særlig velegnet el-
ler velbesøgt til dette formål. Lokalplanen muliggør at området kan bruges til 
rekreative formål ved at forbedre adgangen hertil og anlægge stier, samtidig 
med at den ny genbrugsstation anlægges. 
 
Ved nyudlæg af et erhvervsområde indenfor områder med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, 
skal det i henhold til den statslige vejledning om krav til kommuneplanlæg-
ningen /1/ vurderes, om der kan komme virksomheder og anlæg, som kan 
medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. 
 
Hele projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Området umiddelbart nord for planområdet er desuden kortlagt som 
et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).  
 
Kildepladsen til Kastedværket, hvis indvindingsopland strækker sig op under 
projektområdet, ligger omkring 2.500 meter sydvest herfor. Derudover er kil-
depladsen til Truelsbjergværket placeret omkring 1.000 meter nordøst for 
projektområdet. Truelsbjergværkets indvindingsopland ligger umiddelbart 
nord for projektområdet, se figur nedenfor.  
 
Kastedværket har tilladelse til at producere 3.8 mio. m³ pr. år mens Truels-
bjergværket har en tilladelse til at producere 2.3 mio. m³ pr år. Tilsammen 
udgør dette omkring 27 procent af Aarhus Vands samlede tilladelse. 
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Figur 1 viser projektområdets placering med rødt, indvindingsboringer til Kastedværket og 
Truelsbjergværket med blå prikker samt indvindingsoplandene til disse med skraveret områ‐
deafgrænsning.  

En genbrugsstation fremgår ikke af bilag 1 i vejledningen /1/ som en virk-
somhed eller et anlæg der kan medføre en væsentlig fare for forurening af 
grundvandet. Listen er imidlertid ikke udtømmende. Da der samtidig kan dra-
ges visse paralleller imellem en genbrugsplads, der modtager og håndterer 
miljøfremmede stoffer og enkelte virksomheder fra vejledningens bilag 1, 
skal det derfor vurderes, om anlægget alligevel kan udgøre en potentiel og 
væsentlig forureningstrussel mod grundvandet.  
 
I den samlede grundvandsredegørelse for Aarhus Kommune /2/ er der givet 
et samlet overblik over drikkevandsinteresser og deres sårbarhed i Aarhus 
Kommune. 
 
Grundvandsforhold 
Projektområdet er placeret inden for Aarhus Nord kortlægningsområde, hvor 
Århus Amt tilbage i 2005 /3/ udarbejdede en grundvandskortlægning for om-
rådet. Nedenstående beskrivelse af grundvandsforholdene i området er ba-
seret på denne kortlægning samt Miljøstyrelsens Fælles Offentlig Hydrolo-
gisk Model for Jylland (FOHM) /4/. 
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Med udgangspunkt i den hydrostratigrafiske model fra grundvandskortlæg-
ningen (FOHM), er der under projektområdet lokaliseret to magasiner, 
1200_Kvartaer_sand og 1400_Kvartaer_sand, der strækker sig ind over ind-
vindingsoplandene til Kastedværket og Truelsbjergværket. Begge værker 
indvinder imidlertid fra de to dybere liggende magasiner 
2100_Kvartaer_sand (Truelsbjergværket) og 2300_Kvartaer_sand (Truels-
bjergværket og Kastedværket). I projektområdet vurderes det at være om-
kring 30 meter ler over magasinerne. 
 
Kastedværket indvinder fra i alt 11 indvindingsboringer, DGU nr. 89.418, 
DGU nr. 89.452, DGU nr.89.535, DGU nr. 89.824, DGU nr. 89.825, DGU nr. 
89.977, DGU nr. 89.978, DGU nr. 89.1053, DGU nr. 89.1054, DGU nr. 
89.1055 og DGU nr. 89.1221. Truelsbjergværket indvinder fra i alt otte ind-
vindingsboringer, DGU nr. 79.184, DGU nr. 79.186, DGU nr. 79.187, DGU 
nr. 79.212, DGU nr. 79.445, DGU nr. 79.446, DGU nr. 79.447 og DGU nr. 
79.453. 
 
Projektområdet er placeret på et potentialetoppunkt. Strømningsforholdene i 
grundvandsmagasinerne omkring projektområdet går derfor både mod syd-
vest, mod Kastedværket samt mod nordøst, mod Truelsbjergværket. 
I projektområdet er der desuden grundvandsdannelse til Kastedværket /4/. 
 
Vandtypen i det nederste magasin, 1400_Kvartaer_sand, er under projekt-
området beregnet fra DGU nr. 79.599 til at være vandtype D. I boringen er 
der ikke informationer om filterdybden, men filteret formodes at være place-
ret i sandlaget 29 meter under terræn.  
 
Den østlige del af projektområdet er klassificeret som en V2 kortlagt forure-
net grund, lokalitet nr. 751-00067. Forureningen udgøres af et gammelt slag-
gedepot fra forbrændingen på naboarealet, hvorfra der afledes overflade-
vand for at forhindre nedsivning.  
 
Håndteringen af potentielt forurenende stoffer 
Projektområdet etableres efter særlige bestemmelser, der skal forhindre 
nedsivning af miljøfremmede stoffer i forbindelse med etablering, indretning 
og drift /5/.  

 
Af lokalplanen fremgår det bl.a. af /5/, at ”Regnvand fra den nye genbrugs-
station, adgangsvejen og den interne vej ledes til et nyt regnvandsbassin” og 
”Regnvandsbassin og evt. wadi og skal udføres med tæt bund med henblik 
på at sikre mod nedsivning og potentiel risiko for forurening af grundvandet”, 
og at grube til haveaffald skal etableres med overdækning for at undgå ud-
vaskning af forurenet regnvand herfra. Efter behov må flere fraktioner af af-
fald etableres med overdækning. 
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Af projektansøgningen /6/ fremgår det desuden, at modtagestationen for ind-
levering og opbevaring af kemiaffald mv. etableres i selvstændigt rum i byg-
ning. Denne etableres med tæt bund med sump til opsamling af eventuelle 
spild. Sumpen opsamler desuden eventuelle spild ved pladsen hvorfra kemi-
affaldet afhentes. 
 
Af retningslinje 75 til Kommuneplan 2017 /7/ fremgår følgende; I erhvervs-
områderne inden for OSD skal nye virksomheder eller virksomhedsudvidel-
ser indrettes, så oplag og håndtering af forurenende stoffer ikke giver risiko 
for forurening af grundvandet, og så grundvandsdannelsen ikke reduceres 
væsentligt. 
 
Dette suppleres af retningslinje 124 til Kommuneplan 2017 /7/ hvoraf det 
fremgår at; I OSD bør der ikke placeres virksomheder og øvrige anlæg med 
behov for lager eller håndtering af forurenende stoffer, der kan udgøre en ri-
siko for grundvandet. Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, 
hvis risikoen for forurening af grundvandet forebygges. Nærmere retningslin-
jer for hvilke virksomhedstyper/oplagsstørrelser, der som udgangspunkt kan 
placeres i henholdsvis de sårbare og ikke sårbare områder, findes i Bilaget 
til rammerne: Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse.  
 
Bilaget beskriver, hvilke oplagsstørrelser, der som udgangspunkt er mulig i 
projektområdet og dermed også for modtagestationen. Dette præciseres 
yderligere i projektets miljøgodkendelse. 
 
 
Øvrige bindinger  
Indenfor lokalplanområdet er der et vandhul omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3 og fredskovsarealer, hvor plan og faktiske forhold ikke er helt i 
overensstemmelse  
Vandhullet berøres ikke. 
Fredskovsarealerne bliver justeret ifm. lokalplanen, hvilket er under behand-
ling ved Naturstyrelsen. 
  
 
Vurdering 
Den planmæssige nødvendighed og begrundelse for placering 
 
Planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 26.04.08 ER til 
erhvervsformål og rammeområde 26.04.08 RE til rekreative formål, som vist 
på nedenstående kortudsnit. 
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Kortudsnittet viser kommuneplanens rammer med planområdet vist med rød 
kontur. 
 
Nærværende planlægning har til formål at lave en erstatning for den nuvæ-
rende genbrugsstation på Ølstedvej. Stationen er placeret i den nordøstlige 
ende af planområdet og er i dag en integreret del af affaldscentret - med det 
biomassefyrede kraftvarmeværk som umiddelbar nabo. Genbrugsstationen 
er utidssvarende i både kapacitet og indretning og ønskes derfor erstattet 
med en ny og moderne genbrugsstation, som kan give bedre rammer for 
borgernes affaldssortering. 
 
Det vurderes ikke at være muligt at etablere en ny genbrugsstation i umid-
delbar tilknytning til affaldscentret og kraftvarmeværket uden for dét område, 
som er udpeget som område med særligt drikkevandsinteresser (OSD). Den 
planlægningsmæssige begrundelse for at placere en ny genbrugsstation her 
- inden for OSD - begrundes derfor med følgende: 
 

1. Genbrugsstationens placering i forlængelse af et eksisterende er-
hvervsområde er optimal, idet erhvervsområdet i kraft af sin funktion 
som affaldscenter og biomassefyret kraftvarmeværk er direkte afta-
ger for det affald, der indleveres på genbrugsstationen. Som følge 
heraf kan kørsel med affald på tunge køretøjer minimeres i høj grad 
og holdes internt på affaldscentrets arealer. 
 

2. Beliggenheden af den ny genbrugsstation, med udsigt til det biomas-
sefyrede kraftvarmeværk og i umiddelbar nærhed til affaldscentrets 
formidlingscenter, giver gode rammer for at skabe øget kendskab til 
affaldshåndtering og genbrug – hvilket vurderes at højne kvaliteten 
af borgernes affaldssortering. 
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3. Genbrugsstations placering vurderes som særdeles velegnet i for-
hold til Udviklingsplanen for Lisbjerg både i forhold til det opland 
genbrugsstationen skal betjene og i forhold til den planlagte infra-
struktur. En planlagt ny vejforbindelse mellem Randersvej og Søf-
tenvej vil give god og let adgang til genbrugsstationen og til den nye 
by. 
 

4. Planområdet der overføres fra RE (rekreative formål) til ER (er-
hvervsformål) har i årevis været anvendt til depot i form af jord og 
slagger mv og anvendelsesændringen er mere formel end reel. 
 
Uanset at anvendelsen til depot var tænkt som en midlertidig udvi-
delse af områdets anvendelsesbestemmelser, har anvendelsen ikke 
desto mindre fundet sted i mere end 40 år. En inddragelse af områ-
det til affaldsrelaterede erhvervsformål ligger derfor i naturlig forlæn-
gelse af den faktiske anvendelse af området.  
 
Områdets brug til rekreative formål vil i øvrigt blive forbedret med 
den ny lokalplan, idet planen sikrer, at der anlægges stier samt at 
eksisterende beplantning bevares, og at der kommer nye træer. 
 
Som det også fremgår ar rammebestemmelser for 26.04.09 RE: 
Områdets anvendelse er midlertidigt udvidet til at omfatte deponering af 
slagger mv. fra forbrændingsanlæg samt lignende ikke brændbart fyld, un-
der forudsætning af løbende landskabspleje med henblik på den endelige 
anvendelse. 

 
Udover de oplistede forhold, berører placeringen af en genbrugsstation i det 
udvidede erhvervsområde ikke de sårbare områder nordvest for området. 
Placeringen af en genbrugsstation her betyder, at det eksisterende erhvervs-
område optimeres, hvad angår omfang, anvendelse, funktion og trafikale for-
hold.  
 
Det vurderes derfor samlet set, at udvidelsen af erhvervsområdet med dette 
planområde, som ligger i umiddelbar tilknytning til affaldscentret og forbræn-
dingsanlægget er planmæssigt velbegrundet. 
 
 
Risiko for forurening af grundvandet 
Det vurderes, at der med udgangspunkt i planområdets placering inden for  
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsopland, 
skal stilles krav om tekniske tiltag, for at beskytte grundvandet.  
 
Grundet arealets begrænsede størrelse, vurderes det ikke at være nødven-
digt med tiltag for at kompensere for reduceret grundvandsdannelse. 
 
Planområdets fremtidige anvendelse vurderes at være mere grundvandstru-
ende end den eksisterende arealanvendelse, men risikoen for forurening af 
grundvandet vurderes, at kunne forebygges med de tekniske tiltag der frem-
går af udkast til lokalplanen for projektområdet /5/ samt de tekniske tiltag der 
er beskrevet i projektansøgningen /6/ med dertilhørende miljøgodkendelse.  
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Det forventes på baggrund af ovenstående, at fare for forurening af grund-
vandet forebygges via tekniske tiltag, på trods af at strømningsretningen i 
magasinerne er rettet mod både Kastedværket og Truelsbjergværket. 
 
 
Samlet vurdering 
Det skønnes, at den planlagte aktivitet til genbrugsstation ikke væsentligt vil 
kunne påvirke grundvandsressourcen hverken kvantitativt eller kvalitativt. 
 
 
Aarhus Kommune har herudover i sin VVM-screening vurderet at projektet 
kan gennemføres uden risikofor grundvandsressourcen, ud fra følgende; 
 

 genbrugsstationens køreområder og oplagsområder er befæstede 
med fald mod kontrolleret afløb, og at farligt affald opbevares inden-
dørs på tæt gulv med opsamlingsgrube/tank. 

 
 At overfladevand fra genbrugspladsen håndteres på en måde, så 

det ikke vurderes at medføre væsentlig risiko for udvaskning af foru-
renende stoffer til recipienter eller grundvand. 

 
Det er endvidere vurderingen, at der er en stærk, planmæssig begrundelse 
for områdets placering i den nordlige del af byen. Placeringen betyder desu-
den, at det eksisterende erhvervsområde optimereres med hensyn til om-
fang, anvendelse, funktion og trafikale forhold. Lokalisering udenfor OSD og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD er ikke fundet 
mulig. 
 
Den samlede vurdering er derfor, at der kan planlægges for aktiviteten til 
genbrugsstation på den ønskede placering. 
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