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1 Indledning 
Aarhus Kommune har igangsat revision af Kommuneplan 2017. Med vedtagelsen 
af Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der pri-
mært sker via 9 temaplaner, der har status af kommuneplantillæg. 

For de dele af kommuneplanen, der ikke påvirkes af de 9 temaplaner, sker der 
en genvedtagelse af kommuneplanen med forbehold for ændringer afstedkom-
met af ny lovgivning og ændringer af teknisk karakter. 

Temaplan for landskab er kommuneplantillæg nr. 106 til Aarhus kommuneplan 
2017 og har til formål at sikre at ændringer i landskabet sker med respekt for 
landskabet og med udgangspunkt i, at landskabernes evne til at rumme ændrin-
ger er forskellig og hensynet til landskabet altid skal indgå i planlægningen.  

Forud for planlægningen er der gennemført en forudgående offentlig høring med 
indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i perioden 23. maj til 15. august 
2019. 

I forbindelse med forslag til temaplan for landskab udarbejdes der en miljøvur-
dering af planforslaget i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II1.  

Miljøvurderingen omfatter Aarhus Kommunes forslag til temarevision af kommu-
neplanens afsnit om landskab. Der er foretaget en miljøvurderingen af temapla-
nen da de forventede ændringer af det eksisterende plangrundlag, vurderes at 
kunne have væsentlig indvirkning på miljøet.   

Konsekvensvurdering af forslag til ny kommuneplan er normalt afgrænset til 
vurderinger på et overordnet niveau, hvor nærmere vurdering af de konkrete 
konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning. 
Disse efterfølgende lokalplaner og lignende vil ligeledes skulle screenes i henhold 
til miljøvurderingsloven.  

 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 973 af d. 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og program-

mer og af konkrete projekter (VVM), som senest er ændret ved lov nr. 2192 af d. 

29.12.2020 og lov nr. 2213 af d. 29.12.2020. 
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Miljøvurderingen tager udgangspunkt i de ændringer i det eksisterende plan-
grundlag, som kommunen planlægger at gennemføre i forbindelse med forslag 
til temaplan for landskab. Der er således ikke udarbejdet en miljøvurdering af 
planforslagets samlede indhold, idet hidtil gældende planlægning ikke er miljø-
vurderet her. 

Der er udført en gennemgang (screening) af ændringerne i plangrundlaget. På 
baggrund heraf er der udarbejdet et afgrænsningsnotat i medfør af Miljøvurde-
ringslovens § 11 med henblik på at afgrænse rapportens omfang og detalje-
ringsgrad. Afgrænsningen er foretaget dels i en intern proces i kommunen, dels 
gennem høring af berørte myndigheder i henhold til lovens § 32. 

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Aarhus Kommune. 

1.1 Planforslagets indhold og formål  
Temaplanen fastlægger på overordnet niveau retningslinjer og udpegninger for 
bl.a. landskabstyper og bevaring af værdifulde landskabskarakterer og visuelle 
oplevelsesværdier. Derfor skal planforslaget vurderes på samme overordnede 
niveau. Dette medfører, at vurderingen koncentrerer sig om generelle vurderin-
ger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbødende for-
anstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning. 

Ifølge planloven skal Aarhus Kommune opretholde og vedligeholde en kommu-
neplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål 
og retningslinjer for kommunens udvikling, i byerne såvel som i det åbne land. 
Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. 

1.1.1 Kommuneplan revisionsbeslutning 
Med "Planstrategi 2019 - Klog vækst frem mod 2050" er der truffet beslutning 
om delvis revision af kommuneplanen, der skal bidrage til at koordinere og foku-
sere væksten og håndtere de udfordringer, der følger med vækst.  

Kommuneplanen revideres delvist for følgende emner: Arealer til alle boligtyper, 
omstilling til grøn energi, sammenhæng mellem naturområder, landskabet, en 
grønnere by med mere blåt, vindmøller og solenergianlæg, erhvervsarealer, de-
tailhandelsplanlægning samt oversvømmelse og erosion. 

Antallet af temaer der skal revideres skyldes dels byens udvikling, dels en række 
lovændringer. I 2019 blev der gennemført en forudgående offentlig høring for 
planstrategien og fem af de nævnte temaplaner, herunder for temaerne sam-
menhæng mellem naturområder, landskabet og en grønnere by med mere blåt.  

Disse tre temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner, men der 
er markante sammenhænge og synergier mellem planerne. Da planerne udar-
bejdes i samme periode, kan samspillet mellem dem indgå aktivt i en koordine-
ring.  
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Det fremgår af planstrategien, at målsætningen for temaplan for landskab er, at 
der i landområderne skal være rum for både benyttelse og beskyttelse, hvor by-
ernes nærhed til det åbne land, med natur, friluftsliv, skove og landbrugsland-
skaber er en del af det attraktive Aarhus. Lige som der skal være gode bygge-
muligheder de rigtige steder og med det rigtige indhold og mulighed for omdan-
nelse i den kompakte by. 

1.1.2 Temaplanens forventede ændringer i 
kommuneplanen 

Miljørapportens konsekvensvurderinger tager udgangspunkt i planforslagets æn-
dringer i reguleringen af aktiviteter i Aarhus Kommune i forhold til den gældende 
kommuneplan 2017. Redaktionelle ændringer såsom præciseringer eller tekst-
mæssige sammenskrivninger vurderes ikke, da disse ikke fører til ændret regu-
lering og deraf en potentiel miljøpåvirkning. 

Forslaget til Temaplan for landskab bygger i væsentligt omfang på den gæl-
dende Kommuneplan 2017. Med planstrategien har byrådet lagt op til en tema-
tisk revision af afsnit om landskab med henblik på fortsat at sikre landskabelige 
bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. Det 
sker primært gennem nye retningslinjer og udpegninger af større sammenhæn-
gende landskaber, landskabstyper og visuelle oplevelsesværdier. Desuden juste-
res udpegningen af bevaringsværdige landskaber. 

Ændrede retningslinjer 
Som det fremgår af tabel 1-1, indføres der med planforslaget nye retningslinjer 
for landskabet: 

Retningslinje Ændring 

Landskabstyper, visu-

elle oplevelsesværdier 

og grønne kiler 

Indenfor de områder udpeget til landskabstyper, visu-

elle oplevelsesværdier og grønne kiler skal nye projek-

ter f.eks. byggeri og anlæg tilpasses, så det ikke påvir-

ker landskabstypen samt de visuelle oplevelsesværdier. 

Ny 

Landskabstyper Inden for de 5 forskellige landskabstyper, der udpeges, 

skal der arbejdes videre med at styrke de særlige ka-

raktertræk, der kendetegner den enkelte landskabs-

type. 

Ny 

Særlige visuelle  

oplevelsesværdier 

For at give en forståelse for sammenhænge på tværs af 

landskabet bør udsigter og indkig i landskabet bevares 

og styrkes.  

Ny 

Grønne kiler De grønne kiler bør bevares som ubebyggede arealer 

med henblik på at sikre forsat afstand mellem bysam-

fundene, så de ikke vokser sammen.  

Erstatter 

delvist nr. 

17 og 20 

Bevaringsværdige 

landskaber 

Inden for de bevaringsværdige landskaber bør byggeri 

og anlæg friholdes for at beskytte de landskabelige kva-

liteter.  

Erstatter 

140 og 141  
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Almindelige  

landskaber 

De almindelige landskaber skal vedligeholdes og styrkes 

med hensyntagen til landskabets eksisterende kvaliteter.  

Ny 

 

Udviklingslandskaber Udviklingslandskaberne kan forbedres og udvikles ved 

f.eks. at give plads til ny anvendelse eller nye lands-

skabselementer. 

Ny 

Større sammenhæn-

gende landskaber 

Indenfor de større sammenhængende landskaber bør 

byggeri og anlæg friholdes, og skal f.eks. nye projekter 

indpasses skal de udformes uden at forsage væsentlig 

indvirkning på de særlige landskabstræk.  

Ny 

Tabel 1-1 De ændrede retningslinjer for Landskabet. 

1.2 Miljørapportens indhold og metode 
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til 
proces og indhold. 

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet 
inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og 
fauna, befolkningen, menneskers sundhed, jordbund og jordarealer, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større menne-
skeskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes for-
hold mellem ovennævnte faktorer. 

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket om-
fang, planen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lov-
givningen og planlægningen. Desuden vurderes, om der sker væsentlige indvirk-
ninger på enkelte miljøfaktorer. 

Grundlaget for miljørapportens konsekvensvurderinger er som udgangspunkt 
aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs. foreliggende 
planer og rapporter mv. 

1.2.1 Grundlag for vurderingen 
Miljøvurderingen af forslag til temaplan for landskab skal belyse de miljømæs-
sige konsekvenser af temaplanens gennemførelse og derigennem udgøre en del 
af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslaget. Udarbejdelsen af plan-
forslaget og miljøvurderingen er foregået sideløbende. På den måde har det væ-
ret muligt at imødekomme potentielle miljøkonsekvenser allerede i udarbejdel-
ses- og beslutningsfasen af planforslaget. 

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til de aktuelle og gængse vurde-
ringsmetoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. I sa-
gens natur vil konsekvensvurderingen derfor være afgrænset til vurderinger på 
et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser 
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vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning, der skal ud-
mønte temaplanens bestemmelser.  

Miljøvurderingen er ikke underbygget af konkrete beregninger, feltstudier, visu-
aliseringer eller lignende. Sådanne vurderinger vil, hvis det er nødvendigt, blive 
udført i tilknytning til sektorplaner, strategier, samt konkrete projekter eller lo-
kalplaner, som udarbejdes efter kommuneplanens vedtagelse. I forbindelse med 
planlægningen er der udarbejdet en baggrundsrapport for landskabsanalysen, 
der er baseret på den af staten anbefalet metode kaldet Landskabskarakterme-
toden. 

1.2.2 Afgrænsning af miljøvurderingen 
Miljøvurdering af temaplanen foretages på et overordnet niveau og på grundlag 
af en kvalitativ vurdering af de ændringer planforslaget indebærer i forhold til 
det gældende plangrundlag i Kommuneplan 2017. 

Aarhus Kommune har på baggrund af en afgrænsning (scoping) vurderet, at de 
sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter: 

› Vand (Drikkevandsinteresser, Håndtering af regnvand) 

› Befolkning  
- Levevilkår (Nærhed/afstand) 
- Materielle goder (Arealudnyttelse) 

› Kulturarv (Kulturmiljøer, Kirkeindsigtsområder) 

› Landskab (Landskabelige værdier, Ændringer af beskyttelsesniveauet, Ud-
sigt og visuelle forhold) 

› Samspil og kumulative forhold  

Miljørapporten vil derfor indeholde en vurdering af, hvordan planforslaget kan 
påvirke disse miljøfaktorer. 

1.2.3 Høring af berørte myndigheder 
Berørte myndigheder skal høres på forskellige trin af miljøvurderingsprocessen 
sammen med høring af offentligheden. Inddragelsen giver mulighed for indfly-
delse på beslutningen om og udførslen af de nødvendige miljømæssige vurderin-
ger. Berørte myndigheder høres i forbindelse med: 

› afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold og omfang. 

› den offentlige høring af (planforslag og) miljørapporten. 

› ved offentlig bekendtgørelse af den vedtagne plan og den sammenfattende 
redegørelse. 

Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detalje-
ringsniveau, har resultatet af afgrænsningen (scopingen) været sendt til høring 
hos en række myndigheder og organisationer, der kan være berørt af planforsla-
get. Høringen fandt sted i perioden 15. til 29. januar 2021. De berørte 
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myndigheder og organisationer har derved haft mulighed for at kommentere af-
grænsningen eller bidrage med oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen. 

Følgende potentielt berørte myndigheder er blevet hørt: Erhvervsstyrelsen, Kir-
keministeriet, Fredningsnævnet, Aarhus Stift, Region Midtjylland og nabokom-
munerne: Favrskov, Syddjurs, Odder og Skanderborg. 

Høring af de berørte myndigheder har ikke givet anledning til ændringer i miljø-
rapportens afgrænsning og indhold. 

1.2.4 Alternativer, herunder 0-alternativet 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af refe-
rencescenariet (0-alternativet). Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som 
den situation, hvor forslag til Temaplan for Landskab ikke vedtages og plan-
grundlaget i Kommuneplan 2017 (med tillæg) videreføres. 

Den nuværende miljøstatus under gældende planlægning beskrives i kapitel 3 
for hver af de udvalgte miljøfaktorer. Denne beskrivelse benyttes i konsekvens-
vurderinger som referenceramme for miljøtilstanden ved 0-alternativet. 

Der forventes ikke udarbejdet alternative forslag til temaplanen, og derfor for-
ventes der ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer. 0-alternati-
vet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sammen-
holde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny kommu-
neplan. 

1.2.5 Kumulative effekter 
Efter miljøvurderingsloven skal vurderingen også omfatte mulige kumulative for-
hold. Det kan være andre planer eller programmer, som sammen med den øn-
skede planlægning kan forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet. 

Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljø-
komponent, men det kan også være mere komplekse effekter ved, at samspillet 
af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger. 

Kommuneplanrevisionens 9 temaplaner er udarbejdet over en længere periode 
men er i fællesskab bundet op på mål og tiltag fra Planstrategi 2019. Specielt de 
tre temaplaner for hhv. sammenhæng mellem naturområder, landskabet og en 
grønnere by med mere blåt må forventes at føre til en kumulativ påvirkning, i 
form af en koordineret regulering af aktiviteter i det åbne land, herunder med 
varetagelse af natur og landskabsinteresser.   

Der er ikke kendskab til øvrige projekter eller planer, som kan medføre kumula-
tive virkninger for forhold omfattet af miljørapporten. Kumulative forhold og 
samspil vurderes i afsnit 4.6. 
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2 Ikke teknisk resume 
Miljøvurderingen omfatter forslag til Temaplan for Landskab, tillæg nr. 106 til 
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune, og er gennemført efter Lov om miljø-
vurdering af planer og programmer. Det følgende udgør en sammenfatning af 
miljørapportens vurderinger med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede 
miljøbegreb. For nogle af miljøparametrene er det generelt en begrænsning, at 
miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau som planen 
har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning. 

2.1 Planmæssige ændringer 
Miljøvurderingen er udarbejdet for de planlagte ændringer i forhold til Kommu-
neplan 2017. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets 
samlede indhold, men alene af de ændringer som foretages i det gældende plan-
grundlag. 

Formålet med temaplan for landskab er at varetage de landskabelige interesser i 
det åbne land og sikre at der planlægges under hensyntagen til de særlige ka-
raktertræk og visuelle oplevelser, der kendetegner landskabet omkring Aarhus. 
Ydermere reguleres der i hvilket omfang landskaber fremadrettet bør friholdes 
for byggeri og anlæg, og hvilke landskaber, der er særligt sårbare overfor byg-
geri og anlæg, der slører sammenhængende landskabstræk.  

Byrådet har med "Planstrategi 2019 - Klog vækst frem mod 2050" truffet beslut-
ning om delvis revision af kommuneplanen, herunder temaplan om landskabet. 
Byrådet har truffet beslutning om en tematisk revision af kommuneplanen, der 
implementeres via 9 separate temaplaner. Med udgangspunkt i planstrategien er 
der med Temaplan for sammenhæng mellem naturområder foreslået en revision 
af følgende emner i kommuneplanen: 

› Landskabet 

› De bynære landskaber og skovene 

Foruden ændringer i retningslinjer foretages en justering af arealudpegning for 
bevaringsværdige landskaber, og der vedtages fire nye arealudpegninger for 
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hhv. større sammenhængende landskaber, landskabstyper, grønne kiler og visu-
elle oplevelsesværdier.  

 

Figur 2-1: Udpegninger af bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende 
landskaber. 
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Figur 2-2: Udpegninger af landskabstyper, grønne kiler og visuelle oplevelsesværdier. 

 

2.2 Miljøvurdering 
Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er be-
skrevet i miljørapportens kapitel 4 "Miljøvurdering". I sammenfatningen er an-
vendt samme opdeling som i beskrivelsen af miljøstatus i kapitel 3. 

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, land-
skab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og ar-
kæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 
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2.2.1 Vand 
Med de nye retningslinjer ændres der ikke på beskyttelsen af drikkevandsinteres-
ser indenfor udpegninger i temaplanen. De nye retningslinjer vurderes at have en 
mindre påvirkning på drikkevandsressourcen, idet landskabsbeskyttelsen komple-
menterer beskyttelsen af drikkevandet. De nye udpegninger ligger indenfor om-
råder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og boringsnære be-
skyttelsesområder. Dette vurderes dog ikke at påvirke drikkevandsinteresserne 
væsentligt, idet udpegningerne er forenelige med grundvandshensynet. 

I mindre omfang kan det være nødvendigt at foretage terrænreguleringer og lig-
nende i forbindelse med klimatilpasning, som kan sløre landskabets naturlige 
karakter, men det vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på landskabet.  

2.2.2 Befolkning 
Udpegningen af grønne kiler i temaplanen erstatter delvis de bynære landska-
ber, som udgår med revisionen af kommuneplanen og erstatter dermed de by-
nære landskabers formål med at sikre afstand mellem bysamfundene og nærhed 
til grønne arealer. Det vurderes, at udpegningerne i temaplan for landskab ikke 
vil have en væsentlig påvirkning på befolkningens levevilkår, idet reguleringen 
inden for udpegningerne af landskab ikke skærpes eller lempes væsentligt i hen-
hold til det gældende plangrundlag.  

Udpegningerne i temaplanen vil have en mindre påvirkning på materielle goder, 
da mulighederne for at placere nye anlæg inden for udpegningerne til særligt 
større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber begræn-
ses. Enkelte steder er der dog sammenfald mellem udpegninger for bevarings-
værdigt landskab og større sammenhængende landskaber og arealudpegnin-
gerne for VE-anlæg, fordi det er fundet hensigtsmæssigt. Og derfor skal det ved 
planlægning af nye anlæg belyses, hvordan det påvirker udpegningerne, og 
hvordan nye projekter kan tilpasse sig landskabets karakter.  

2.2.3 Kulturarv 
Planforslagets nye retningslinjer og udpegninger for særligt bevaringsværdigt 
landskab og visuelle oplevelsesværdier komplementerer og understøtter sikrin-
gen af kulturmiljøer og kirkeringsigtsområder og -byggelinjer. Derfor vurderes 
det, at planforslaget ikke vil have en væsentlig påvirkning på emnerne inden for 
kulturarv. 

2.2.4 Landskab 
Miljøvurderingen af temaet omfatter landskabsinteresser, ændringer af beskyt-
telsesniveauet, samt visuel indvirkning og udsyn i landskabet.  

I høj grad videreføres de bevaringsværdige landskaber fra KP17 med enkelte ju-
steringer, fordi landskabsanalysen har dokumenteret, at de landskabelige kvali-
teter/-værdier inden for konkrete mindre områder ikke længere er til stede. 
Selvom enkelte mindre arealer i udpegningen fra KP17 udgår, så øges det 
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samlede areal af bevaringsværdige landskaber med nye udpegninger, og det 
vurderes samlet ikke at have en væsentlig påvirkning.  

Planforslagets nye retningslinjer og udpegninger sikrer en bredere og mere mul-
tifunktionel beskyttelse af landskabet og landskabets elementer. Størstedelen af 
de nye udpegninger for visuelle oplevelsesværdier, grønne kiler og større sam-
menhængende landskaber er sammenfaldende med udpegningerne for de beva-
ringsværdige landskaber. De understøtter dermed interessen i at friholde land-
skabet i det åbne land for enkeltstående byggerier og anlæg og understøtte de 
uforstyrrede udsyn og indkig på tværs af landskabet yderligere.  

2.2.5 Samspil og kumulative forhold 
Planforslaget vurderes at agere kumulativt sammen med temaplan for et grønnere 
Aarhus med mere blåt og temaplan for sammenhæng mellem naturområder. Hvor 
udpegningerne overlapper med udpegningerne i temaplan for et grønnere Aarhus 
med mere blåt og temaplan for sammenhæng mellem naturområder, bidrager de 
til en yderligere sikring af arealerne mod by- og erhvervsudvikling samt natur- og 
landskabsinteresserne, der ville kunne bidrage til at understøtte landskabskvali-
teter. 

Planforslaget vurderes at agere kumulativt sammen med temaplanen for vedva-
rende energianlæg – vindmøller og solenergianlæg, idet der enkelte steder er 
overlap mellem udpegningerne i de to planer og der skal derfor i den videre plan-
lægning tages højde for den landskabelige påvirkning. 

Slutteligt vurderes planforslaget at kunne få en kumulativ effekt i samspil med 
udpegninger af bevaringsværdige landskaber i nabokommunernes kommunepla-
ner i form af bl.a. at sikre de landskabelige værdier, sammenhænge og udsyn på 
tvær af kommunegrænser.  

2.2.6 Øvrige miljøtemaer 
Den gennemførte afgrænsning betyder, at øvrige miljøtemaer inden for det 
brede miljøbegreb, som angivet nedenfor, ikke behandles nærmere i miljørap-
porten, idet planforslagets sandsynlige påvirkning af disse, er vurderet som væ-
rende ikke-væsentlige. Temaer kan være omtalt i miljørapporten, men ikke sær-
skilt og detaljeret. 

Sikkerhed 
Planforslaget ændrer ikke på planlægningen af risikovirksomheder eller andre 
aspekter med betydning for sikkerhed, risici og ulykker. 

Jord, herunder arealer og jordforurening 
Ved realisering af konkrete projekter/tiltag skal der ske en nærmere vurdering 
af, hvorvidt kortlagte forureninger berøres og hvordan forurenet jord skal hånd-
teres i det konkrete tilfælde. Dette vil i visse tilfælde endvidere skulle ske i sam-
arbejde med Region Midtjylland. 
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Ressourcer 
Planforslaget fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anlæg 
med forbrug af produkter/materialer/råstoffer eller nyttiggørelse af affald. 

Luft og klima 
Planforslaget fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for tilpasningsbehov eller 
tiltag til forebyggelse af klimaændringer. 

Kulturarv og arkæologi 
Det kan ikke udelukkes, at der findes arkæologiske kulturminder i ved opførsel 
af byggeri og anlæg. Det lokale museum skal høres med henblik på at afdække 
dette i forbindelse med detailplanlægningen og projekteringen af nye projekter. 
For beskyttede fortidsminder forudsættes det gældende beskyttelsesniveau (for-
bud mod tilstandsændring) at kunne blive respekteret i den efterfølgende detal-
jerede planlægning.  

2.2.7 Afværgeforanstaltninger 
Planforslaget vurderes ikke at føre til risiko for miljøpåvirkning i en grad, der 
nødvendiggør fastlæggelse af særskilte afværgeforanstaltninger udover regule-
ringen i efterfølgende lokalplaner, tilladelser, godkendelser, mv. 

2.2.8 Overvågning 
Planforslaget vurderes ikke at føre til risiko for miljøpåvirkning i en grad, der 
nødvendiggør yderligere særskilt overvågning end allerede fastlagt gennem ef-
terfølgende lokalplaner, tilladelser, godkendelser, mv.
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3 Miljøstatus og eksisterende 
miljøproblemer 

Aarhus Kommunes areal udgør ca. 470 km² og har i 2020 et indbyggerantal på i 
alt 350.000 indbyggere (Danmarks Statistik), hvilket gør Aarhus Kommune til 
den andenstørste kommune i Danmark. Opgørelser over befolkningsudviklingen 
samt prognoser for Aarhus Kommune, viser at befolkningstallet er stigende, og 
forudsiger, at befolkningstallet runder 400.000 borgere i 2030. 

Mod syd grænser kommunen op til Odder Kommune, mod vest til Skanderborg 
Kommune, mod nordvest til Favrskov Kommune og mod nordøst til Syddjurs 
Kommune, samt mod øst til Aarhus Bugt. 

Cirka 60 % af Aarhus Kommunes areal er intensivt dyrket landbrugsland. Men 
flettet ind i det åbne land, mellem landbrugsarealerne, findes naturområder, 
skove og småbiotoper; landskabselementer, kysten og vandområder med søer 
og vandløb. 

Interesserne i det åbne land er mange og forskelligartede og mange arealer har 
en flersidig anvendelse eller funktion. For landbruget, skovbruget, råstofbran-
chen er benyttelsen af det åbne land en forudsætning. Også for friluftslivet turis-
meerhvervet er adgangen til og anvendelsen af arealerne i det åbne land en vig-
tig forudsætning. Der er desuden store beskyttelsesinteresser i forhold til natu-
ren, de kulturhistoriske og landskabelige værdier samt grundvandsressourcerne.  

De bynære landskaber skal forbinde byen til skove, natur og rekreative områder 
og til friluftstilbud og andre aktiviteter rettet mod den bymæssige nærhed. 

3.1 Vand 
Helhedstænkning i vandkredsløbet er en vigtig forudsætning for rent vand i Aar-
hus Kommune og dermed også en forudsætning for byens vækst og en korrekt 
håndtering af vandet kan understøtte udviklingen af Aarhus. 

Helhedsbetragtningen på vandets kredsløb indgår også i statens vandområde-
planer, som skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og der fastsættes mål for 
tilstanden for både overfladevand og grundvand. 
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3.1.1 Drikkevandsinteresser  
Byrådets overordnede målsætning er at sikre en ren og tilstrækkelig vandres-
source til alle gennem en bæredygtig anvendelse af vandets kredsløb, så kom-
munen fortsat kan være selvforsynende med rent drikkevand frem mod 2050. 
Aktiviteter i byerne og på landet skal derfor ske under størst mulig hensyntagen 
til sikring af grundvandskvaliteten og grundvandsdannelsen.  

Miljøstyrelsen har på baggrund af en kortlægning af grundvandsforekomsterne 
udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med 
drikkevandsinteresser (OD), samt nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og 
indsatsområder (IO), i hele landet. I Aarhus Kommune er cirka 75 procent af det 
samlede areal udpeget som områder med drikkevandsinteresser – se figur 3.1. 
Foruden områderne med de særlige drikkevandsinteresser udpeges indvindings-
oplande til de almene vandværker samt boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) for vandværkernes drikkevandsboringer. 

 

Figur 3-1:  Drikkevandsinteresser (Kommuneplan 2017). 

 

Grundvandskortlægningen danner baggrunden for kommunernes efterfølgende 
arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandsressourcerne. Statens 
kortlægning blev afsluttet i 2015 og Aarhus Kommune er fortsat i gang med at 
udarbejde indsatsplaner for drikkevandsvandsbeskyttelse. Inden for OSD har 
staten desuden udpeget områder, som er særligt sårbare over for forurening, og 
hvor der sker stor grundvandsdannelse. 

Den naturlige beskyttelse af grundvandet hænger primært sammen med fore-
komsten af lerlag over grundvandsmagasinerne. De steder, hvor lerlaget er min-
dre end 15 meter sammenhængende ler, siver vandet hurtigt ned gennem jor-
den, og danner relative store mængder grundvand. Den hurtige nedsivning be-
tyder også, at områderne er sårbare over for forurening. 
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Af hensyn til grundvandsdannelsen er det i Kommuneplan 2017 indføjet i kom-
muneplanrammerne for boligarealer i sårbare områder, at der på arealer, der er 
registreret som sårbare for grundvandet, må højst 30 % af den enkelte ejendom 
bebygges eller befæstes. 

3.1.2 Håndtering af regnvand og klimatilpasning 
Klimaet ændrer sig og i Danmark forventes det i korte træk at betyde mere ned-
bør i vinterhalvåret, mens sommerhalvåret vil blive tørrere, men med flere kraf-
tige og intense regnskyl og skybrud. Samtidig vil vandstanden i havene stige 
gradvist, og mere ekstreme vejrforhold vil betyde flere stormflod- og skybruds-
hændelser. 

Aarhus Byråd har en vision om, at regnvand skal bruges rekreativt i byrummet, 
så det kommer byens borgere til gode, og at arealerne til håndtering af regn-
vand skal indbyde til forskellige anvendelser og aktiviteter. Byens regnvand skal 
være en integreret del af byens vækst, jf. Aarhus Byråds Vand Vision 2100. 

Klimaændringer er en udfordring for både den eksisterende arealanvendelse og 
for kommende dispositioner af arealer. Der planlægges for, at regnvand så vidt 
muligt skal håndteres lokalt på overfladen, hvor regnvandet og anlæggene til at 
håndtere vandet skal gøres til attraktive dele af byområderne. 

Effekterne af de forventede klimaforandringer med mere og voldsommere regn 
forstærker behovet for at skabe tid og plads til vandet. I kommuneplanen er der 
fastsat retningslinjer for at der skal udarbejdes regnvandsdispositionsplaner for 
større samlede områder (vandoplande) for både hverdags- og kraftig regn, som 
forudsætning for lokalplanlægningen. 

I kommuneplanen indgår der mere end 1.000 ha med rammeområder til rekrea-
tive formål, som parker, kolonihaver og kirkegårde mv. og målet er at anvende 
kommunens arealer mere rationelt ved at samtænke anvendelser og opnå større 
nytteværdi ved indretning af de grønne områder ift. klimatilpasning og håndte-
ring af regnvand. Klimatilpasning skal bidrage til afværge af nedstrøms over-
svømmelser og at udviklingen indtænker plads til vandet i de grønne områder og 
i byrummene. 

Ved etablering af klimatilpasningstiltag skal de udformes som landskabselemen-
ter og så de bidrager til at skabe mere natur, øge biodiversiteten i vandløb og 
give flere grønne områder. 

3.2 Befolkning 
I Aarhus Kommune er der med kommuneplanen fastsat retningslinjer, som sik-
rer både benyttelse og beskyttelse, hvor byernes nærhed til det åbne land med 
natur, friluftsliv, skove og landbrugslandskaber er en del af det attraktive Aar-
hus. 
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Aarhus by er drivkraften for områdets udvikling, og det primære vækstcenter i 
regionen. Aarhus’ udvikling handler om en omstilling af hele byen: Midtbyen 
som hovedcenter med karrékvarterer og områder med uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner. De gamle forstæder uden for Ringgaden, som er vokset sam-
men med den øvrige by, og de nye forstæder, der er opstået omkring tidligere 
landsbyer. 

Det åbne land rummer store herlighedsværdier og naturværdier, som skal be-
skyttes, ligesom de skal indgå i friluftslivet som attraktioner og områder for op-
hold og motion. Den mest udbredte arealanvendelse er dog landbrugsdriften. I 
kommuneplanen fastlægges der retningslinjer for, hvor landbrugets investe-
ringsinteresser vægtes højt i afvejning af arealinteresserne. Det ses af Figur 3.2, 
at landbruget primært vægtes højt i den nordlige del af kommunen. Landbrug, 
gartneri og skovbrug kan fortsat lokalisere sig i og uden for de udpegede områ-
der, men har uden for områderne ikke samme sikkerhed mod anden arealan-
vendelse. 

 

Figur 3-2:  Særligt værdifulde landbrugsområder og Områder til store husdyrbrug 
(Kommuneplan 2017). 

3.2.1 Levevilkår 
Kommuneplanen giver grundlag for vækst og byudvikling, der kan være med til 
at opretholde attraktive bysamfund, hvor mennesker synes det er rart at op-
holde sig, og som giver grundlag for nærhed og let tilgængelighed til naturområ-
der og oplevelser. 

Befolkningens levevilkår handler om den miljømæssige forandring, som påføres 
mennesker, dvs. gener og begrænsninger i hverdagslivet i forhold til bolig, ar-
bejdsmarked og mobilitet, herunder nærhed eller tilgængelighed til funktioner 
og service. 
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I kommuneplanlægningen er der fokus på at udviklingen af kommunens rekrea-
tive steder, skal have fokus på tilgængelighed, oplevelser og muligheder for at 
dyrke motion, samtidig med at natur- og landskabshensyn vægtes højt. 

Byrådet i Aarhus kommune har et mål om at prioritere nye bynære friluftsmulig-
heder og øge det kommunale skovareal til 8.000 ha inden 2030 og i den forbin-
delse prioritere nye bynære friluftsmuligheder. Ligesom der i strategier og ind-
satsplaner indgår et nærhedsprincip om at alle borgere får let adgang til grønne 
områder og landskabsoplevelser. 

Grønne arealer mellem bysamfundene skal sikre samspillet mellem den tætte by 
og det åbne land, men er flere steder under pres pga. byudvikling. Udpegningen 
i kommuneplanen skal sikre forbindelse fra byen til skove, natur og rekreative 
områder og til friluftstilbud og andre aktiviteter rettet mod den bymæssige nær-
hed og er udpeget for at fremme friluftslivet. 

De forskellige landskabselementer kan sammen med naturen og de grønne om-
råder giver adgang til oplevelser og mulighed for bevægelse i en balance mellem 
benyttelse og beskyttelse. 

3.2.2 Materielle goder 
Materielle goder handler om den miljømæssige/funktionelle påvirkning af natur 
og menneskeskabte goder, dvs. tilgængelighed til og muligheden for at udnytte 
fysiske goder og ressourcer, herunder restriktioner i anvendelsen af arealer som 
følge af beskyttelse. 

Aarhus gennemgår en markant udvikling med mange nye byggerier, opførelsen 
af helt nye byområder, vækst i indbyggertallet og vækst i beskæftigelsen. Areal-
ressourcen er begrænset og der er fokus på at optimere udnyttelsen, multifunk-
tionel anvendelse og at der skal være plads og rum til forskellighed. 

Nye byområder og udfoldelsen af aktiviteter er fælles om at de gerne vil etable-
res i attraktive omgivelser. Når byen vokser og der skal sikres rum for attraktive 
boliger medfører at de naturskabte goder, som naturområder, udsigter og land-
brugsarealer kommer under pres. 

Tilsvarende medfører udpegningen af beskyttelsesinteresser som bevaringsvær-
dige landskaber, værdifulde naturområder og andre typer af attraktioner i det 
åbne land, at det sætter begrænsninger for andre typer af anvendelse og udnyt-
telsen af arealer og ressourcer, herunder for f.eks. landbruget, skovrejsning og 
placeringen af anlæg for vedvarende energi i det åbne land. 

Bebyggelse i det åbne land administreres inden for rammerne af de almindelige 
landzonebestemmelser, hvor udgangspunktet er, at der ikke kan opføres nyt 
byggeri, bortset fra byggeri til landbrug og skovbrug. 
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3.3 Kulturarv 
De kulturhistoriske bevaringsværdier knytter sig til de fysiske spor i landskabet, 
der hver for sig eller tilsammen fortæller noget væsentligt om regionens, egnens 
eller lokalområdets historie. En del af de kulturhistoriske spor og elementer er 
beskyttet direkte gennem lovgivningen. Det drejer sig f.eks. om sten- og jorddi-
ger, fortidsminder og de nærmeste kirkeomgivelser. Andre spor og elementer er 
beskyttet gennem fredninger. 

Kommuneplanen udpeger kulturmiljøer med særligt velbevarede og synlige kul-
turhistoriske spor – se figur 3.4. Aarhus Kommune rummer en lang række vær-
difulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier både 
i det åbne land og i byen. I landskabet har vi herregårdsmiljøerne som Moesgård 
og Constantinsborg, kirkerne, forskellige typer landsbyer, møller og andet. 

De kulturhistoriske værdier er under pres blandt andet på grund af ønsker om at 
opføre byggeri eller tekniske anlæg. Det betyder i flere tilfælde, at værdifulde hi-
storiske spor er i fare for at gå tabt eller blive ødelagt. 

  

Figur 3-3:  Kulturmiljøer, herunder kirkeindsigtsområder (Kommuneplan 2017). 

Kirkerne og deres placering i landskabet er en vigtig del af kulturlandskabet. Kir-
kernes nære omgivelser er omfattet af en kirkebyggelinje på 300, hvor hensynet 
til kirken skal varetages ved byggeri, anlæg mv. eller anden bebyggelsesmæs-
sige forandring. 

3.4 Landskab 
Arealressourcen er begrænset og landskabet er generelt præget af korte af-
stande og med relativt små terrænforskelle. Ændringer i anvendelsen og etable-
ring af byggeri, infrastruktur og andre anlæg har betydning for landskabsoplevelsen 
og selv mindre forandringer af landskabet få betydning for mange mennesker. 
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Der planlægges overordnet for, at værdifulde landskaber, der rummer en histo-
rie og en kvalitet, bør sikres på en måde, så beboere og turister har mulighed 
for at opleve dem. Det er en særlig forpligtelse at friholde de værdifulde land-
skaber, som kommunerne udpeger i kommuneplanlægningen, for udvikling, som 
ikke understøtter landskabskvaliteterne. 

 

Figur 3-4:  Bevaringsværdige landskaber og kystnærhedszonen (Kommuneplan 2017). 

Hertil kommer udpegning af bynære landskaber, der skal forbinde byen til 
skove, natur og rekreative områder og til friluftstilbud og andre aktiviteter rettet 
mod den bymæssige nærhed og er udpeget for at fremme friluftslivet. De by-
nære landskaber skal sikre samspillet mellem den tætte by og det åbne land, 
men er flere steder under pres pga. byudvikling. 

Kommuneplanens landskabstema omfatter desuden områder af særlig geologisk 
interesse, der omfatter dels større områder, hvor terrænformerne afspejler land-
skabets tilblivelse, dels mindre lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er op-
bygget af, er synlige (blotninger). 

Aarhus Kommune har en ca. 40 km kystlinje, der strækker sig fra smult vande i 
Kaløvig, til de mere åbne og eksponerede egne syd for byen, ned mod Nors-
minde Fjord. Kysten er med til at gøre Aarhus attraktiv, og planlægningen skal 
derfor beskytte de landskabelige værdier, naturkvaliteterne og de rekreative in-
teresser, der knytter sig til kystområdet. 

Kystnærhedszonen omfatter i henhold til planloven alle arealer i landzone og alle 
sommerhusområder inden for en afstand af tre km fra kysten. Der er tale om en 
planlægningszone og ikke en forbudszone. Formålet med kystnærhedszonen er, 
at de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre land-
skabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk. 

Kravene til planlægning i de kystnære dele af byzonerne handler især om den 
måde, som byudviklingen finder sted på. Her er der opstillet en række hensyn 
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som planlægningen skal varetage, så ny bebyggelse indpasses i den helhed, 
som udgøres af den eksisterende bebyggelse og det omgivende landskab. 

3.5 0-Alternativ 
Den miljøstatus, som beskrevet ovenfor udgør en beskrivelse af miljøtilstanden 
ved 0-alternativet og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de 
potentielle konsekvenser ved gennemførelse af planforslaget. 

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, hvor forslag til ny 
kommuneplan ikke vedtages og plangrundlaget i Kommuneplan 2017 (med til-
læg) videreføres. 

Der forventes ikke udarbejdet alternative kommuneplanforslag, og derfor for-
ventes der ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer.  
0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne 
sammenholde konsekvenserne af en udvikling, uden vedtagelse af forslag til ny 
kommuneplan. 
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4 Miljøvurdering 
Det er for nogle miljøfaktorer generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen 
ikke kan vurderes på det overordnede niveau som planen har, fordi indvirknin-
gen alene afhænger af det konkrete indhold i den efterfølgende detaljerede 
planlægning. Den miljømæssige afgrænsning kan derfor ikke påvise indvirkning 
på sådanne specifikke forhold. 

Miljøvurderingen af planforslagets indvirkninger er inddelt efter miljøfaktorer, 
hvor det i afgrænsningen, jf. ovenfor i afsnit 1.2.2, er vurderet, at planforslaget 
kan have væsentlig indvirkning på: 

› Vand (Drikkevandsinteresser, Håndtering af regnvand) 

› Befolkning  
- Levevilkår (Tilgængelighed, Nærhed/afstand) 
- Materielle goder (Arealudnyttelse) 

› Kulturarv (Kulturmiljøer, Kirkeindsigtsområder) 

› Landskab (Landskabelige værdier, Ændringer af beskyttelsesniveauet, Ud-
sigt og visuelle forhold) 

› Samspil og kumulative forhold 

Miljørapporten vil således omfatte en vurdering af, hvordan planforslaget kan 
påvirke disse miljøfaktorer. 

4.1 Nationale interesser 
Erhvervsstyrelsens "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægnin-
gen" beskriver de nationale hensyn, som skal varetages i den kommunale plan-
lægning. Omfanget af nationale interesser i kommuneplanlægningen er ind-
snævret og præciseret med henblik på at give kommunalbestyrelserne større fri-
hed og klarere rammer for den fysiske planlægning. Nedenfor ses et overblik 
over det hensyn, der vurderes mest væsentlig for temaplaner i det åbne land. 
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4.1.1 Vækst og erhvervsudvikling 
Det er en national interesse, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre grundlag 
for en betydelig og lønsom fødevareproduktion, og at landbrug sikres vækst- og 
udviklingsmuligheder. Den kommunale planlægning skal sikre, at der udpeges 
områder, hvor der er mulighed for placering af store husdyrbrug, og at der ud-
peges positivområder, som er særligt egnede til lokalisering af store husdyrpro-
duktioner, samt at der ved nye arealudlæg til byformål tages højde for tilstræk-
kelig afstand til landbrugsejendomme. 

4.1.2 Natur og miljø 
Det er en national interesse at sikre rent og rigeligt drikkevand, og at den dan-
ske drikkevandsforsyning i dag og fremover er baseret på indvinding af grund-
vand. Den kommunale planlægning skal derfor friholde områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare 
for forurening af grundvandet. Desuden skal den kommunale planlægning søge 
at friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger 
for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for foru-
rening af grundvandet. 

Det er også en national interesse, at kommuneplanerne understøtter skovlovens 
formål om at forøge skovarealet og målet i Danmarks Nationale Skovprogram 
fra 2002 om, at ”skovlandskaber skal dække 20-25 procent af Danmarks areal i 
løbet af en trægeneration (80-100 år)”. Det medfører at kommunerne som ud-
gangspunkt skal sikre nye erstatningsskovrejsningsområder, hvis de eksiste-
rende skovrejsningsområder reduceres, så den samlede udstrækning af arealet 
med skovrejsningsområder i en kommune så vidt muligt fastholdes 

4.1.3 Kulturarv og landskaber 
Det er en national interesse, at planlægningen af det åbne land er med til at 
sikre, at de værdifulde landskaber bevares, herunder at de åbne kyster og geo-
logiske værdier fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi. Landska-
bet, og særligt de bevaringsværdige landskaber bør som udgangspunkt friholdes 
for byggeri og tekniske anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. Det er 
også vigtigt, at der i benyttelsen af det åbne land generelt er fokus på, hvordan nye 
elementer udformes og placeres, så de kan bidrage til den landskabelige oplevelse. 

Det er en national interesse, at det i kystnærhedszonen uden for udviklingsom-
råder gælder, at landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og an-
læg, som ikke er afhængig af kystnærhed, og at de åbne danske kyster bevares. 
Den kommunale planlægning skal udpege udviklingsområder i kommuneplanen i 
overensstemmelse med de udviklingsområder, som er udpeget i landsplandirek-
tiv herom og skal sikre, at der i kystnærhedszonen uden for udviklingsområ-
derne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i land-
zone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering. 
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4.1.4 Sammenfatning 
Det vurderes overordnet, at Temaplan for Landskab, herunder de tiltag der ind-
går i planforslaget, ikke strider mod de nationale interesser som de er beskrevet 
ovenfor, og at planlægningen således varetager de nødvendige nationale hen-
syn, som det fremgår af de efterfølgende afsnit.  

4.2 Vand 
Miljøvurderingen for emnet "vand" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med 
ændring af retningslinjernes arealudpegninger og udpegningen af nye for så vidt 
angår almene grundvandsforhold og drikkevandsinteresser, samt håndtering af 
regnvand. 

4.2.1 Miljøvurdering 
Aarhus Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedi-
strikt Jylland og Fyn. Kommunen er beliggende inden for hovedvandopland 1.7 
Århus Bugt, samt inden for 1.5 Randers Fjord og 1.9 Horsens Fjord. De statslige 
vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De 
skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i 
overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.  

Vandområdeplanen fungerer som det overordnede grundlag for dansk vandfor-
valtning, hvor der er målsætninger om vandområdernes økologiske og kemiske 
tilstand, der skal sikre nok og renere grundvand i Danmark.  

Drikkevandsinteresser 
Kommunerne skal gennem kommuneplanlægningen varetage de statslige inte-
resser, herunder de statslige interesser i at sikre grundvandsbeskyttelsen inden 
for OSD og indvindingsoplande, og den fremtidige grundvandsdannelse. Kom-
muneplanen indeholder derfor retningslinjer for beskyttelsen af grundvandet, 
herunder i kombination med andre beskyttelsesinteresser i det åbne land og på 
kanten af byerne. 

Intentionerne i kommuneplanens landskabsbeskyttelse er overordnet set forene-
ligt med og komplementerende til indsatsen for at sikre drikkevandsressourcen, 
hvor udpegningerne overlapper hinanden. Den planlagte friholdelse af land-
skabstyper for byggeri, virksomheder og andre anlæg og hensyntagen til land-
skabsværdier kan medvirke til at der ikke etableres byggeri og anlæg, som ud-
gør en risiko for grundvandsforurening. Friholdelse af de udpegede arealer bevir-
ker tillige at arealerne ikke befæstes, hvilket øger nedsivningen af regnvand og 
deraf også grundvandsdannelsen. Temaplanen vurderes derfor at være i over-
ensstemmelse med målsætningerne i vandområdeplanen. 

Håndtering af regnvand 
I fremtiden forventes Danmark at opleve mere voldsomt vejr, som kan betyde 
flere og kraftigere oversvømmelser. Klimatilpasning udføres med henblik på, at 
regnvand afledes uden at det medfører oversvømmelse af bygninger og 
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byområder og med henblik på, at den naturlige grundvandsdannelse i videst 
muligt omfang opretholdes via lokal nedsivning, i områder der ikke er udpeget 
som sårbare grundvandsområder. 

Sideløbende med udarbejdelse af temaplan for landskab er der udarbejdet en te-
maplan for en grønnere by med mere blåt med arealudpegninger til blå-grønne 
forbindelser. Inden for de udpegede blå-grønne forbindelser skal klimatilpasning 
foretages med synligt vand og grønt med fokus på synergieffekter, for eksempel 
inden for natur, friluftsliv, rekreative forbindelser, sundhed og CO2-reduktion.  

Reservationen til blå-grønne forbindelser overlapper flere steder udpegningerne i 
temaplanen for landskab og etableringen af anlæg til håndtering af regnvand in-
den for udpegningen af bevaringsværdige landskaber og særlige landskabska-
rakterer, kan have en indvirkning på, hvordan landskabet opleves.  

Etablering af klimatiltag i det åbne land, skal forsøge at underordne sig landska-
bets topografi og bevare landskabets oprindelige karakter. Det vurderes dog, at 
der i mindre omfang kan være nødvendigt at foretage terrænreguleringer og lig-
nende, som vil kunne sløre, eller udglatte, det naturlige landskab. For de enkelte 
arealudlæg, afhænger indvirkningen af den konkrete udformning af projektet og 
hvilke hensyn, der inddrages i den efterfølgende detailplanlægning, og indvirk-
ningen kan derfor ikke vurderes på dette planniveau. 

4.2.2 Afværgeforanstaltninger 
Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger. 

4.2.3 Overvågning 
Vandforbrug og grundvandskvaliteten overvåges via indberetninger af indvundne 
vandmængder og kontrol med vandkvaliteten i indvindingsboringer.  

Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.3 Befolkning 
Miljøvurderingen for emnet "Befolkning" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse 
med ny/ændrede retningslinjer og arealudpegning for så vidt angår levevilkår 
(tilgængelighed, nærhed/afstand) og materielle goder (udsigt, arealudnyttelse, 
skovrejsning). 

4.3.1 Miljøvurdering 
Den kommunale planlægning fastlægger retningslinjer for mange aspekter af 
byudviklingen og det efterfølgende liv, der udspiller sig i de enkelte bydele og de 
omkringliggende grønne områder i det åbne land, ligesom for de hensyn som 
forskellige aktiviteter skal foregå under. 
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Levevilkår 
Befolkningens levevilkår handler om den miljømæssige forandring, som påføres 
mennesker, dvs. gener og begrænsninger i hverdagslivet i forhold til bolig, ar-
bejdsmarked og mobilitet, herunder nærhed til funktioner, service og grønne 
områder. 

 

Figur 4-1: Udpegningen af bynære landskaber fra KP17 og grønne kiler fra temaplan 
for landskab, samt friluftsområder fra temaplanen for et grønnere Aarhus 
med mere blåt. 

De bynære landskaber i KP17 varetager primært hensyn om at fastholde grønne 
kiler mellem bysamfundene og sikre korte afstande til grønne arealer for alle 
aarhusianerne. I revisionen af Kommuneplanen udgår de bynære landskaber 
(LA-rammerne), mens sikringen de bynære landskabers formål splittes op i hen-
holdsvis friluftsområder, som indgår i temaplanen for et grønnere Aarhus med 
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mere blåt og grønne kiler som en del af temaplanen for landskab. De grønne ki-
lers primære formål er at sikre, at fritliggende bysamfund ikke vokser sammen. 
I de grønne kiler skal ny bebyggelse undgås og arealerne skal i stedet sikre 
grønne arealer omkring byerne.  

Med udpegning af friluftsområder i temaplanen for et grønnere Aarhus med 
mere blåt bliver det tydeligere, hvor der er og fremadrettet prioriteres rekreative 
anvendelser/friluftsoplevelser (ikke deciderede sportsanlæg) som også under-
støtter, at der prioriteres nærhed til grønne områder for alle aarhusianere.   
Der vil være overlap mellem udpegninger af friluftsområder og udpegningerne 
for bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber og visuelle 
oplevelsesværdier, hvor samspillet mellem de to udpegningers interessevareta-
gelse vil diktere, hvilke former for friluftsanvendelser, der kan ske i området. 

Selv om udpegningen for de bynære landskaber udgår, så sikres det primære 
formål for grønne bynære områder med udpegningen af nye grønne kiler og af-
standen til nære, rekreative grønne arealer påvirkes derfor ikke væsentligt. 

Materielle goder 
Naturen og landskabet er som andre steder præget af den kulturelle og er-
hvervsmæssige udvikling igennem tiderne. Skove, energianlæg, plantebælter og 
større landbrugsarealer præger stadig det åbne land. Ligesom de mange forskel-
lige landskabstyper rummer store rekreative muligheder. 

Inden for temaplanens arealudpegninger for større sammenhængende landska-
ber og bevaringsværdige landskaber begrænses udviklingsmulighederne for 
landbruget og muligheden for skovrejsning, da arealerne som udgangspunkt 
skal friholdes for byggeri og anlæg. I disse områder, kan det have en betydning 
for den visuelle oplevelse og bryde udsyn og sammenhænge på tværs af land-
skabet, hvis det placeres nye anlæg, byggeri eller gives mulighed for skovrejs-
ning. I arealudpegningerne for landskabstyper, visuelle oplevelsesværdier og 
grønne kiler skal beskrives hvordan konkrete projekter vil få en indvirkning på 
særligt visuelle værdier og landskabets karakter, og hvordan materialer og pla-
cering tilpasses til det eksisterende landskab.  

Nye og ændrede udpegninger for landskabsbeskyttelse ligger udenfor områder 
udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyr-
brug. Landskabshensyn i kommuneplanlægningen vurderes ikke at have væ-
sentlig indvirkning på landbrugserhvervet. 

Som en del af revisionen af kommuneplanen er der udarbejdet en temaplan om 
vedvarende energianlæg (VE-anlæg), hvor der udpeges der nye arealudlæg til 
VE-anlæg – se figur 4-2. Inden for arealudpegninger for sammenhængende 
landskaber og bevaringsværdige landskab, kan der således som udgangspunkt 
ikke planlægges for f.eks. anlæg til vedvarende energi (solcelleparker, vindmøl-
ler mv.). Enkelte steder er der dog sammenfald mellem udpegninger for beva-
ringsværdigt landskab og større sammenhængende landskaber og arealudpeg-
ningerne for VE-anlæg, fordi det er fundet hensigtsmæssigt.  
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Ved planlægning af et konkret projekt inden for arealudpegningerne til land-
skabstyper, visuelle oplevelsesværdier og grønne kiler skal det belyses, hvordan 
projektets tilpasses områdets særlige karaktergivende landskabselementer og 
hvordan den visuelle helhedsvirkning på virkes.  

 

Figur 4-2:  Udpegningen af områder til VE-anlæg fra Temaplan for vedvarende energi-
anlæg – vindmøller og solenergianlæg. 

Det vurderes overordnet at temaplanens arealudpegninger kan have en indvirk-
ning på de materielle goder. Etablering af anlæg i det åbne land, skal forsøge at 
underordne sig landskabets oprindelige karakter og de visuelle oplevelsesvær-
dier og udsyn, der er i landskabet. Der vil derfor være begrænset muligheder i 
placeringen af sådanne anlæg, da de typisk har en højde, der kan gå ind og 
bryde de visuelle oplevelsesværdier og de udsyn og sammenhænge der er i 
landskabet. For de enkelte arealudlæg, afhænger indvirkningen af den konkrete 
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udformning af projektet og hvilke hensyn, der inddrages i den efterfølgende de-
tailplanlægning, og indvirkningen kan derfor ikke vurderes på dette planniveau. 

4.3.2 Afværgeforanstaltninger 
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger 

4.3.3 Overvågning 
Der henvises til en eventuel detailplanlægning. Der foreslås ikke særskilt over-
vågning 

4.4 Kulturarv 
Miljøvurderingen for emnet "Kulturarv" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse 
med nye/ændrede retningslinjer og arealudpegninger for så vidt angår kulturmil-
jøer og kirkeindsigtsområder.  

4.4.1 Miljøvurdering 
Kulturarv og kulturhistoriske værdier er med til at give lokalområder særlig 
identitet og bidrager også til beboernes fornemmelse af ejerskab og tilhørsfor-
hold til steder. Derfor er det vigtigt at værne om kulturarven.  

Kulturmiljøer 
Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, som afspejler væsentlig træk 
af den samfundsmæssige udvikling og skal betragtes som en helhed af mange 
elementer. Aarhus Kommune rummer en lang række værdifulde kulturmiljøer og 
andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier både i det åbne land og i 
byen, som er udpeget i ”Kulturhistorisk Redegørelse”.  

Størstedelen af de udpegede kulturmiljøer i Kommuneplan 17 er beliggende in-
den for udpegningen af bevaringsværdige landskaber og udpegningen af visuelle 
oplevelsesværdier. Retningslinjerne for de visuelle oplevelsesværdier har til for-
mål at sikre de visuelle oplevelser i form af udsigter og indkig, og at de oprinde-
lige landskabstræk bevares, mens retningslinjerne for bevaringsanlæg friholder 
udpegningerne for byggeri og anlæg, der kan svække og udviske landskabets 
kvaliteter. 

Det vurderes overordnet, at temaplanen kan have til en positiv indvirkning på 
kulturmiljøerne og at landskabsudpegninger kan bidrage til at understøtte deres 
karakter og særlige kvaliteter.  

Kirkeindsigtsområder og -byggelinjer  
Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien og derfor skal kirkerne og deres 
omgivelser søges bevaret. Med Temaplanen for Landskab er der ikke udpeget 
særlig bevaring med hensyn til kirkerne, men da størstedelen af kirkerne i det 
åbne land er placeret i relation til arealudpegningerne for visuelle 
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oplevelsesværdier, bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende 
landskaber, hvis primære formål er at sikre opretholdelse af de landskabelige vi-
suelle oplevelser og helheder, understøttes de kirkelige omgivelser og deres 
synlighed i landskabet også af disse udpegninger.   

Det vurderes overordnet, at nye og ændrede tiltag i planforslaget komplemente-
rer den eksisterende beskyttelse af kirkernes synlighed i landskabet og i lands-
byerne. 

 

Figur 4-3:  Udpegningen af bevaringsværdigt landskab, visuelle oplevelsesværdier og 
kirkebeskyttelseslinjer.  
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4.4.2 Afværgeforanstaltninger 
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger 

4.4.3 Overvågning 
Der forslås ikke særskilt overvågning.  

4.5 Landskab 
Miljøvurderingen for emnet "Landskab og visuelle forhold" vedrører miljøpåvirk-
ningen i forbindelse med nye/ændrede arealudpegninger og retningslinjer for så 
vidt angår kommuneplanens udpegning af områder med landskabsinteresser 
(bevaringsværdige landskaber, udpegning af større sammenhængende landska-
ber), ændringer af beskyttelsesniveau, samt udsigt og visuelle forhold. 

4.5.1 Miljøvurdering 
Temaplanens nye udlæg af større sammenhængende landskaber, grønne kiler 
og visuelle oplevelsesværdier forventes at have en positiv indvirkning på de 
landskabelige interesser i det åbne land og styrke visuelle udsyn på tværs af 
landskabet.  

Landskabsinteresse 
Som tidligere beskrevet er landskabsinteressen en del af den nationale interes-
ser i kommuneplanlægningen og en vigtig forudsætning for at bevare og udvikle 
de landskabelige værdier, så det åbne land friholdes for andet end samfunds-
nødvendigt byggeri og anlæg. De bevaringsværdige landskaber rummer en stor 
fortælleværdi og ofte kan det aflæses, hvordan landskabet er skabt, hvorfor de 
værdifulde landskaber søges bevaret.  

Som et bilag til Temaplanen for Landskab er der udarbejdet en Landskabsana-
lyse, der udgør grundlaget for de ændringer i udpegningen for beskyttelsen af 
landskabet. Landskabsanalysen giver gennem en omfattende analyse ny viden, 
som omfatter landskabets særlige karaktertræk og kvaliteter, opmærksomhed i 
forhold til landskabets sårbarhed eller kapacitet til ændringer.  

Bevaringsværdige landskaber  
De nye udpegninger for bevaringsværdige landskaber i Aarhus Kommune indde-
ler landskabet i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer; de beva-
ringsværdige landskaber, som er de helt særlige værdier, der skal bevares, be-
skyttes og styrkes og hvor der ikke bør opføres byggeri eller anlæg, de alminde-
lige landskaber, som er robuste landskaber, der skal vedligeholdes og styrkes og 
udviklingslandskaberne der kan forbedres eller nyskabes.  

I høj grad videreføres landskabsudpegningerne fra KP 17 i Temaplanens udpeg-
ninger, men i enkelte tilfælde justeres udpegning for bevaringsværdige landska-
ber. Enkelte områder udtages af planlægningen for bevaringsværdige landska-
ber, fordi deres landskabelige værdier/-kvaliteter ikke vurderes 
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bevaringsværdige, som det fremgår af landskabsanalysen og i det efterfølgende 
afsnit. I en overordnet betragtning tilgår der større areal bevaringsværdigt 
areal, end der udgår med planforslaget, hvorved den samlede arealudpegning 
for beskyttede landskaber øges 

De bevaringsværdige landskaber er sårbare over for ændringer, der påvirker 
landskabets karaktertræk. Det drejer sig om byggeri og anlæg, men kan også 
dreje sig om andre ændringer i arealanvendelsen. Derfor skal de som udgangs-
punkt friholdes for byggeri og anlæg af hensyn til den landskabelige oplevelse. 
Når der gives tilladelse til byggeri og anlæg inden for bevaringsværdige landska-
ber, skal bebyggelsens placering, skala, orientering og udformning i øvrigt til-
passes landskabet, så bebyggelsen ikke forringer oplevelsen af landskabet og 
landskabets særlige karaktertræk og værdier. 

Ny udpegning af større sammenhængende landskaber 
Da større sammenhængende landskaber udpeges, hvor der er betydelige land-
skabelige sammenhænge mellem landskabselementer og -områder, omfatter de 
også ofte bevaringsværdige landskaber og derudover områder med visuelle, 
geologiske eller kulturhistoriske sammenhænge i tilknytning til disse. Udpegnin-
gerne kan derfor også inkludere delområder med mindre værdifulde landskaber, 
som vurderes at have potentiale for at skabe bedre sammenhænge og forbedre 
landskabets kvalitet.  

De større sammenhængende landskaber skal som udgangspunkt friholdes for 
større byggeri og større tekniske anlæg. Som slører de visuelle og landskabelige 
sammenhænge eller på anden vis påvirker landskabets uforstyrrede karakter. I 
nogle tilfælde kan det være samfundsmæssigt nødvendigt at etablere byggeri og 
anlæg inden for udpegningerne. Her skal det forsøges at indpasse anlægget så 
det mindst muligt forringer oplevelsen af landskabet. 

Temaplanens udpegningen af større sammenhængende landskaber knytter sig i 
høj grad til udpegningen af de bevaringsværdige landskaber. Det vurderes sam-
let, at temaplanens udpegning af større sammenhængende landskaber og juste-
ring af bevaringsværdige landskaber understøtter den nationale interesse om at 
sikre de værdifulde landskaber i det åbne land. Overordnet vurderes det, at are-
aludpegningen ikke vil påvirke de landskabelige interesser væsentligt, men tilfø-
jer arealbeskyttelse af betydelige landskabsområder som følge af et opdateret 
udpegningsgrundlag. 

Ændringer af beskyttelsesniveau  
Landskabernes beskyttelsesniveau skal ses i sammenhæng med landskabsty-
perne i Aarhus Kommune samt de særligt visuelle oplevelsesværdier og grønne 
kiler, der udpeges med Temaplanen for at sikre, at en eventuel udvikling sker 
med udgangspunkt i det enkelte landskabs særlige kvaliteter. Med de nye areal-
udpegninger i temaplanen, som ikke blot omfatter bevaringsværdigt landskab 
men også større sammenhængende landskaber, visuelle oplevelsesværdier, 
grønne kiler og konkrete landskabstyper er der større mulighed for at beskytte 
de stedsbårne kvaliteter. 
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Figur 4-4: Udpegningen af bevaringsværdigt landskab fra KP17 og arealudpegningen af 
bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskaber fra te-
maplan for landskab. 

 

Som det ses på figur 4-4, så justeres udpegningerne for bevaringsværdigt land-
skab i henhold til udpegningerne i KP 17 med temaplan for landskab. Med de ju-
steringer og nye udpegninger som planlægges, sker i hovedtræk følgende æn-
dringer: 

› Området omkring Ballehøj ved Mejlby, overgår fra bevaringsværdigt land-
skab til område med visuel oplevelsesværdi. Denne særlige visuelle ople-
velse skal sikres i forbindelse med skovrejsning og byggeri, så der tages 
hensyn til de særlige udsyn og indkig.  
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› En del af området omkring Skødstrup udgår som bevaringsværdigt land-
skab, da tekniske anlæg bryder den landskabelige værdi, mens den nordlige 
del både kategoriseres som bevaringsværdigt og med visuel oplevelses-
værdi, for at sikre det karakteristiske landskab og den særlige udsigt over 
Aarhus Bugt 

› En del af området omkring Torshøj ved Hasselager og Ådalene syd for Tran-
bjerg udgår, da de bevaringsværdige kvaliteter ikke er til stede.  

› Omkring Spørring tilføjes ny udpegning, hvor specielt visuelle oplevelser og 
vidde udsigter både på langs og på tværs afspejler det karakteristiske dal-
landskab. I True tilføjes også ny udpegning, for at understøtte den videre 
udvikling af True Skov. 

› Ved Hvilsted udpeges et stort nyt bevaringsværdigt område, der er karakte-
riseret ved Issøbakkerne, som skal holdes fri for beplantning, så ind- og ud-
sigt til landskabet bevares.   

Andre steder sker der en mindre grad af justering i arealudpegningerne for be-
varingsværdige landskaber, hvor de nogle steder udvides, reduceres der andre 
steder med udgangspunkt i den konkrete lokale karakter. I templanen udlægges 
også arealer til de almindelige landskaber, hvor byudvikling skal ske under hen-
syn til landskabets eksisterende kvaliteter, og Udviklingslandskaber, hvor land-
skabet kan ændres eller nyskabes og giveplads til nye landskabselementer.  

Overordnet vurderes det at justeringerne i beskyttelsesniveauet for arealudpeg-
ningerne i templan for landskab ikke får en væsentlig indvirkning på landskabets 
bevaringsværdi. De steder hvor beskyttelsesværdien er ændret, er de beva-
ringsværdige karaktertræk i landskabet og landskabskarakterens tilstand, her-
under oplevelsesrige delområder og elementer taget med i betragtning. Med te-
maplanens tilføjelse af retningslinjer og arealudpegninger for visuelle oplevelses-
værdier og større sammenhængende landskaber ligges der endnu en beskyttelse 
ud over det åbne land og de forskellige udpegninger som temaplanen indehol-
der, sikrer dermed en bredere og mere multifunktionel beskyttelse af landskabet 
og landskabets elementer. Som det er beskrevet i afsnit 4.3 under materielle 
goder, så betyder landskabsbeskyttelsen også, at arealerne som udgangspunkt 
ikke kan benyttes til andre anlæg som f.eks. anlæg til vedvarende energi uden 
at det får en betydning for landskabets særlige karakter, som ønskes bevaret, 
hvilket der derfor skal tages højde for i evt. planlægning i de udpegede områder.   

Udsigt og visuelle forhold 
Udpegningen af landskaber med særlige visuelle oplevelsesværdier skal sikre, at 
der ved ændringer i landskabet, byudvikling, byggeri og anlæg inden for udpeg-
ningen tages hensyn til de særlige udsigter og visuelle oplevelsesværdier, mens 
udpegningerne for grønne kiler skal understøtte de visuelle afstande mellem by-
samfund og styrke oplevelsen af byernes placering i landskabet. Udpegningerne 
er på denne måde med til at understøtte de uforstyrrede udsigtsmuligheder. 
Også større sammenhængende landskaber medvirker til at sikre de store visu-
elle helheder på tværs af landskaber og områder, f.eks. landskaber med store 
udsigter.  
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En del af Aarhus kommune er beliggende inden for kystnærhedszonen, der 
strækker sig fra kysten og 3 km ind i landet. Her skal tages særlige landskabe-
lige hensyn, når der er visuel sammenhæng til kysten. De særlige udsigter, der 
knytter sig til kystlandskabet, kan være sårbare overfor både ændringer, der 
forhindrer udsynet og som vil virke forstyrrende for udsigten, herunder skov og 
anden form for beplantning. Planforslaget fastlægger ikke detaljerede bestem-
melser for disponering af de områder og den konkrete påvirkning af det kyst-
landskabet vil afhænge af den efterfølgende detailplanlægning.  

Det vurderes samlet, at temaplanens udpegninger understøtter de særlige visu-
elle udsyn og kig på tværs af landskabet, som der skal sikres i det åbne land. 

4.5.2 Afværgeforanstaltninger 
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger. 

4.5.3 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.6 Samspil og kumulative forhold 
Kumulative effekter opstår, når planer og projekter skaber en større samlet på-
virkning end enkeltvis. Kumulative effekter vurderes typisk indenfor det samme 
område og af samme miljøfaktor, men de kan være forårsaget af forskelligar-
tede aktiviteter, der er godkendt på forskellige tidspunkter og af forskellige 
myndigheder. I vurderingen af kumulative ses der således ud over de konkrete 
planændringer fra afsnit 1.1.2 og afgrænsningerne af den konkrete temaplan for 
at vurdere den samlede påvirkning af planforslaget sammen med allerede ved-
tagne eller kommende planer og projekter både indenfor og udenfor Aarhus 
Kommune. 

4.6.1 Miljøvurdering 
De temaplaner, der indgår i revision af kommuneplanen, er i fællesskab bundet 
op på de mål og tiltag der er vedtaget med Planstrategien. Flere af temaplanerne 
har til formål at udpege områder i det åbne land, som skal friholdes for byudvikling 
og enkeltanlæg og hvor beskyttelsesinteresserne skal varetages. Da planerne ud-
arbejdes i samme periode, kan samspillet mellem dem indgå aktivt i en koordine-
ring og der er flere forhold hvor de komplementerer hinanden.  

Planforslaget vurderes at have et aktivt samspil med temaplanen for ”sammen-
hæng mellem naturområder”, hvis primære formål er udpege områder og dermed 
skabe mere og bedre natur samt gode sammenhænge mellem naturområder. Med 
denne temaplan udpeges områder til økologiske forbindelser, potentielle økologi-
ske forbindelser og områder med særlig naturbeskyttelsesinteresse. Hvor na-
turudpegningerne overlapper med landskabsudpegninger, bidrager de til en yder-
ligere sikring af arealerne mod by- og erhvervsudvikling, der ville kunne påvirke 
natur såvel som landskabskvaliteter. Hvor udpegningerne ikke overlapper med 
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landskabsinteresser, vurderes de at bidrage til en friholdelse af arealer, der kan 
danne ramme om udvikling af naturkvaliteter. 

Planforslaget vurderes at have et aktivt samspil med temaplanen for "en grønne 
by med mere blåt", hvis formål bl.a. er at udvikle og bevare grønne arealer i byen 
og sikre adgang til den bynære natur. Denne temaplan har et urbant fokus med 
aarhusianerne og byens kvalitet i centrum. Der skabes rammer for grønne og blå 
kvaliteter i byen. Der etableres endvidere en blå-grøn hovedstruktur med et net-
værk af udpegede blå-grønne forbindelser og der udpeges friluftsområder, der 
skal forbinde byen med bynære naturområder, og hvor natur, klimahåndtering og 
rekreativ udfoldelse skal vægtes over byudvikling. Hvor udpegningerne til blå-
grønne forbindelser og friluftsområder overlapper med landskabsudpegninger, bi-
drager de til en yderligere sikring af arealerne mod by- og erhvervsudvikling, der 
ville kunne påvirke klimasikring og rekreative formål såvel som landskabskvalite-
ter. Hvor udpegningerne ikke overlapper med landskabsinteresser, vurderes de at 
bidrage til en friholdelse af arealer, der kan danne ramme om udvikling af land-
skabskvaliteter. 

Planforslaget vurderes at have et aktivt samspil med temaplanen for "vedva-
rende energianlæg – vindmøller og solenergianlæg", hvis formål er at sikre den 
fremadrettede udvikling med vedvarende energi og at der er plads til disse an-
læg i Aarhus Kommune. Temaplanen udpeger således potentielle arealer til 
etablering af vedvarende energianlæg, herunder vindmølleanlæg og solenergian-
læg. Derudover udpeges mulige forbindelser for ledning og kabler og placerin-
gen af transformerstationer. Disse udpegninger, særligt ved Vosnæs og Kasted 
kan give er natur- og landskabsmæssige udfordringer, der skal håndteres i sags-
behandlingen af de konkrete projekter. Ligesom der ved planlægning af øvrige 
anlæg til vedvarende energi skal tages højde for påvirkningen på de landskabe-
lige kvaliteter.   

Landskabsværdier og -kvaliteter begrænses ikke af kommunegrænser, og der kan 
derfor være kumulative virkninger mellem nabokommuner, som følge af grænse-
overskridende påvirkninger. Den kumulative virkning kan finde sted i forbindelse 
med udpegning af bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende land-
skaber og visuelle oplevelsesværdier. 

For de bevaringsværdige landskaber, der ligger op ad kommunegrænserne til 
både Syddjurs, Favrskov, Skanderborg og Odder er der overordnet set en sam-
menhæng mellem kommunernes udpegninger. Hvor udpegningerne på den anden 
side af kommunegrænsen videreføres, vurderes det at bidrage til de landskabelige 
værdier og sammenhænge, og de udsyn og kig, der er på tværs af landskabet. I 
de tilstødende kommuner er der ikke udpegning af større sammenhængende land-
skaber op mod kommunegrænsen til Aarhus, hvorfor den konkrete effekt vil dog 
afhænge af den fremtidige detailplanlægning og det kan kræve en koordineret 
indsats mellem kommunerne. Aarhus kommune har haft dialog med Odder Kom-
mune om udpegningen af særlige sammenhængende landskaber, og har i den 
forbindelse tilrettet udpegningerne af større sammenhængende landskaber i sam-
arbejde med Odder Kommune. 
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Figur 4-5 Bevaringsværdige landskaber i Aarhus Kommune og i de tilstødende kom-
muner.  

4.6.2 Afværgeforanstaltninger 
Planforslaget vurderes ikke at medføre væsentlige kumulative virkninger, og der 
foreslås derfor ikke afværgeforanstaltninger. 

4.6.3 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning.
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Bilag A Scoping af retningslinjer 
Med fokus på miljømæssige konsekvenser af ændringer i det overordnede plan-
grundlag er der foretaget en gennemgang med udgangspunkt i miljøvurderings-
lovens brede miljøbegreb, som den indledende kvalitative vurdering og afgræns-
ning af, hvilke miljømæssige konsekvenser planen kan forventes at få. Denne 
gennemgang er udelukkende et udtryk for et væsentlighedskriterium for miljø-
påvirkningen, og indikerer altså ikke om påvirkningen er positiv eller negativ. 

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens retningslinjer. 

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig 
scoping) for retningslinjer og arealudpegninger: 

 

Rød:  Væsentlig påvirkning 

Gul:  Påvirkning,  

Grøn:  Ingen væsentlig påvirkning 
 

I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslaget til Temaplan for land-
skab indeholder ændringer af retningslinjerne. I de efterfølgende kolonner er det 
markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete 
miljøtemaer.  
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Fritidsliv            
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