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1 Indledning 
Aarhus Kommune har igangsat en revision af Kommuneplan 2017. Med vedta-
gelsen af Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, 
der primært 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 et grønnere Aarhus med mere blåt er kommuneplantillæg nr. 105 
til Aarhus Kommuneplan 2017, og har til formål at sikre en positiv udvikling i de 
grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land 
samt at sikre sammenhæng mellem områderne. Temaplanen skal samtidig sikre, 
at der skabes plads til stigende regnmængder. Dette gøres ved at skabe sam-
menhængende løsninger med plads til grønt, vand og møder mellem mennesker 
i det århusianske landskab. 

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 et grønnere Aarhus med mere blåt ud-
arbejdes der en miljøvurdering af planforslaget i overensstemmelse med Miljø-
vurderingslovens afsnit II1. 

Miljøvurderingen omfatter Aarhus Kommunes forslag til temarevision af kommu-
neplanens afsnit om et grønnere Aarhus med mere blåt. Der er foretaget en mil-
jøvurdering af temaplanen, 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. 

 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM), som senest er ændret ved lov nr. 2192 af 29.12.2020 og 
lov nr. 2213 af 29.12.2020. 
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Disse efterfølgende lokalplaner og lignende vil ligeledes skulle screenes i henhold 
til miljøvurderingsloven.  

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i de ændringer i det eksisterende plan-
grundlag, som kommunen planlægger at gennemføre i forbindelse med forslag 
til Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt. Der er således ikke udarbej-
det en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold, idet hidtil gældende 
planlægning ikke er miljøvurderet her. 

Der er udført en gennemgang (screening) af ændringerne i plangrundlaget. På 
baggrund af screeningen er der udarbejdet et afgrænsningsnotat i medfør af 
miljøvurderingslovens § 11 med henblik på at afgrænse rapportens omfang og 
detaljeringsgrad. Den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold er dels 
sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndighe-
der i henhold til Miljøvurderingslovens § 32. 

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

1.1 Planforslagets indhold og formål  
Temaplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for 
bl.a. den fysiske udvikling. Derfor skal planforslaget vurderes på samme over-
ordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen koncentrerer sig om generelle 
vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbø-
dende foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detail-
planlægning. 

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 sommeren 2019 blev der gennemført en forudgående offentlig 
høring af planstrategien og fem af de nævnte temaplaner, herunder for tema-
erne sammenhæng mellem naturområder, landskabet og en grønnere by med 
mere blåt. 
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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.  

Det fremgår af planstrategien, at målsætningen for Temaplan for et grønnere 
Aarhus med mere blåt er, at Aarhus skal være en endnu grønnere by. Skove, 
strande og grønne områder skal bevares, og der skal skabes nye grønne, rekre-
ative områder, der fremmer den sunde livsstil og mødet mellem mennesker. 
Dette skal spille sammen med klimatilpasning og håndteringen af stigende regn-
mængder. 

1.1.2 Temaplanens ændringer i kommuneplanen 
Forslaget til Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt bygger i væsentligt 
omfang på den gældende Kommuneplan 2017. Med planstrategien har byrådet 
lagt op til en tematisk revision af afsnittet om en grønnere by med mere blåt 
med henblik på at sikre en positiv udvikling i de grønne, rekreative områder i 
byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land – og sikre sammenhæng mel-
lem områderne.  

Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt er i overensstemmelse med 
planstrategien, orienteret omkring at fastlægge en overordnet struktur for mere 
grønt og blåt i kommunen.  

En gennemgang af planforslaget har vist, at der foretages følgende ændringer i 
det nuværende plangrundlag: 

› Blå-grøn hovedstruktur: Grundlaget for udpegningen af det blå-grønne net-
værk er udpegninger inden for en række forskellige interesser, herunder 
naturbeskyttelsesinteresser, landskabsinteresser, friluftsinteresser og kli-
matilpasning. Udpegningerne er en sammenlægning af eksisterende udpeg-
ninger. Der tilføjes to nye retningslinjer. 

› Et grønnere Aarhus med mere blåt: Emnet erstatter det eksisterende kapi-
tel i Kommuneplan 2017 og der ændres i retningslinjerne vedrørende: 

• Byparker og grønne områder: udpegningen er udbygget med grønne områ-
der/byparker med offentlig adgang, som ikke indgår i kommuneplanens 
rammer. Tilsvarende udgår områder, som ikke er offentligt tilgængelige eller 
har grøn karakter. Retningslinjerne nr. 21-23 i Kommuneplan 2017 erstattes 
af seks nye retningslinjer. 

• Grønne interesseområder: Udpegning af områder med øget fokus på at 
skabe grønne mødesteder i byområder, der mangler nærhed til offentligt til-
gængelige grønne områder. Der tilføjes to nye retningslinjer. 

• Blå-grønne forbindelser: Udpegningen skal understøtte større forbundethed 
mellem eksisterende og potentielle områder med grønt, vand, natur, rekrea-
tive ruter og opholdsmuligheder. Områderne overlapper delvist med 
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udpegningen af bynære landskaber, som udtages. Retningslinje nr. 25 i 
Kommuneplan 2017 erstattes af fire nye retningslinjer. 

• Friluftsområder og potentielle friluftsområder: Udpegning af eksisterende fri-
luftsområder, som skal bidrage til, at områderne fortsat prioriteres og forbe-
holdes grønne og rekreative interesser. Udpegningen af potentielle frilufts-
områder skal vise, hvilke arealer der bør friholdes for byudvikling. Retnings-
linje nr. 17 og 20 i Kommuneplan 2017 erstattes delvist af fem nye retnings-
linjer for friluftsområder og der tilføjes seks nye retningslinjer for potentielle 
friluftsområder. 

• Fælles om pladsen: En større andel af opholdsarealer skal være privat fælles 
eller offentligt tilgængelige, og ubebyggede arealer skal begrønnes. Otte ret-
ningslinjer vedrørende opholdsarealer opdateres og der tilføjes to nye om 
Grøn Norm. 

• Regnvandet: Der tilføjes tolv nye retningslinjer for håndtering af regnvand 
(hverdagsregn og ekstremregn), som præciseres og erstatter de eksiste-
rende retningslinjer.  

• Vandløb: Der er foretaget en ny kortlægning af oversvømmelse fra vandløb 
og søer, og der fastsættes retningslinjer for friholdelse af vandløb og vand-
løbsnære arealer for bebyggelse. Retningslinje 130 og 131 i Kommuneplan 
2017 erstattes delvist af tre nye retningslinjer for oversvømmelse fra vand-
løb og søer. Desuden tilføjes fem nye retningslinjer for friholdelseszoner om-
kring åbne målsatte vandløb samt blå strøg. 

For en gennemgang af ændrede og nye retningslinjer henvises til bilag B. 

De øvrige emner i kommuneplanen forventes ikke ændret som konsekvens af 
Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt. Dog vil der blive foretaget 
konsekvensændringer som følge af ændringen af ovenstående emner, samt æn-
dringer som følge af ændret lovgivning og overordnet planlægning. 

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 
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lovgivningen og planlægningen. Desuden vurderes, om der sker væsentlige ind-
virkninger 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 et grønnere Aarhus med mere blåt 
skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse og der-
igennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforsla-
get. Udarbejdelsen af planforslaget og miljøvurderingen er foregået sideløbende. 
På den måde har det været muligt at imødekomme potentielle miljøkonsekven-
ser allerede i udarbejdelses- 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 
vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning, der skal ud-
mønte temaplanens bestemmelser.  

Miljøvurderingen er ikke underbygget af konkrete beregninger af f.eks. støjni-
veau, luftforurening, konkrete feltstudier, visualiseringer eller lignende. Sådanne 
beregninger og vurderinger vil, hvis det er nødvendigt, blive udført i tilknytning 
til sektorplaner, strategier mv. samt i forbindelse med konkrete projekter eller 
lokalplaner, som udarbejdes efter kommuneplanens vedtagelse.  

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: 

› Den biologiske mangfoldighed, flora og fauna (natur) 

› Befolkning  
- Levevilkår (Tilgængelighed, Nærhed/afstand) 
- Materielle goder (Arealudnyttelse) 
- Menneskers sundhed (Rekreation, Fritidsliv) 

› Vand (Grundvand og drikkevand, Håndtering af regnvand) 

› Klimatiske faktorer (behov for klimatilpasning) 

› Landskab (landskabelig værdi, særlige beskyttelsesområder) 

› Samspil og kumulative forhold 
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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 i perioden 15. til 29. januar 2021. De berørte myndigheder og organisationer 
har derved haft mulighed for at kommentere afgrænsningen eller bidrage med 
oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen. 

Følgende potentielt berørte myndigheder er blevet hørt: Erhvervsstyrelsen, 
Fredningsnævnet, Aarhus Stift, nabokommunerne Favrskov, Syddjurs, Odder, 
Skanderborg og Samsø. 

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 et grønnere Aarhus med mere blåt 
ikke vedtages og plangrundlaget 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. 
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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. 

De temaplaner, der indgår i revision af kommuneplanen, er udarbejdet over en 
længere periode, men er i fællesskab bundet op på de mål og tiltag der er ved-
taget med Planstrategi.  

I temaplanernes overordnede regulering af arealanvendelse og benyttelsen af 
det åbne land, samt beskyttelsen af interesser er der et samspil for natur- og 
landskabsværdier, som kan have kumulative effekter.  

Der er ikke kendskab til øvrige projekter eller planer, som kan medføre kumula-
tive virkninger for forhold omfattet af miljørapporten. 

Kumulative forhold vurderes i afsnit 4.7. 
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2 Ikke-teknisk resumé 
Miljøvurderingen omfatter forslag til Temaplan for et grønnere Aarhus med mere 
blåt, tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune, og er gennem-
ført efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det følgende udgør 
en sammenfatning af miljørapportens vurderinger med udgangspunkt i miljøvur-
deringslovens brede miljøbegreb. For nogle af miljøparametrene er det generelt 
en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede ni-
veau som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detalje-
rede 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 et grønnere Aarhus med mere blåt er at sikre en po-
sitiv udvikling i de grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen 
og i det åbne land samt at sikre sammenhæng mellem områderne. Temaplanen 
skal samtidig sikre, at der skabes plads til stigende regnmængder. Dette gøres 
ved at skabe sammenhængende løsninger med plads til grønt, vand og møder 
mellem mennesker i det århusianske landskab. 

Byrådet har med "Planstrategi 2019 - Klog vækst frem mod 2050" truffet beslut-
ning om delvis revision af kommuneplanen, der skal bidrage til at koordinere og 
fokusere væksten og håndtere de udfordringer, der følger med vækst. 

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 et grønnere Aarhus med mere blåt foreslået en revision af 
følgende emner i kommuneplanen: 

 

› En grønnere by med mere blåt 

› De bynære landskaber og skovene 
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› Fælles om pladsen 

› Regnvandet 

› Klimatilpasning 

Foruden ændringer i retningslinjer foretages en justering af arealudpegninger for 
oversvømmelsestruede områder og strømningsveje, og der laves nye udpegnin-
ger for den blå-grønne hovedstruktur med et blå-grønt netværk og blå-grønne 
udviklingsområder, byparker og grønne områder, grønne interesseområder, fri-
luftsområder og potentielle friluftsområder samt blå strøg.  

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. 

2.2.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Det vurderes, at udpegningen af et blå-grønt netværk ikke vil have væsentlig 
påvirkning på den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, da udpegningerne 
ikke indeholder nye arealudpegninger eller tiltag vedrørende naturbeskyttelse, 
men blot kortlægger områder, hvor anvendelsesmulighederne er begrænset af 
forskellige natur- og landskabsmæssige hensyn. 

Den konkrete påvirkning som følge af kravet om begrønning af ubebyggede are-
aler i forbindelse med boligbebyggelse kan have en positiv påvirkning på flora og 
fauna og den sammenhængende natur. Den konkrete påvirkning vil afhænge af 
den efterfølgende detailplanlægning og kan derfor ikke vurderes nærmere på 
dette planniveau. 

Udpegning af friholdelseszoner omkring vandløb kan have en positiv påvirkning 
på den biologiske mangfoldighed. Omfanget af vandløb og vandløbsnære area-
ler, som reelt beskyttes fra fremtidig byudvikling kendes ikke præcist, og den 
konkrete påvirkning kan derfor ikke vurderes på dette planniveau. 

2.2.2 Befolkning 
Det vurderes, at udpegningerne til et blå-grønt netværk og blå-grønne udvik-
lingsområder ikke vil have en væsentlig påvirkning på befolkningens levevilkår 
eller menneskers sundhed, da udpegningen ikke i sig selv indeholder nye udpeg-
ninger, men derimod skaber et overblik over udpegninger inden for forskellige 
blå-grønne interesser.   
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Udpegning af arealer, som ikke må inddrages til byudvikling, kan have både po-
sitive og negative virkninger på de materielle goder for ejere af arealerne. Ud-
pegning af arealer under hovedstrukturkapitlet 'Et grønnere Aarhus med mere 
blåt', som ikke kan anvendes til byudvikling eller etablering af større tekniske 
anlæg, herunder udpegning af potentielle friluftsområder, kan reducere ejen-
dommens værdi og kan derfor have en påvirkning på de materielle goder. Om-
fanget af værditab kan ikke vurderes på dette planniveau.  
 
De ændrede retningslinjer for 'Et grønnere Aarhus med mere blåt', vil samlet set 
øge tilgængeligheden til og synligheden af offentligt tilgængelige grønne områ-
der for borgerne i Aarhus samt potentielt udvide omfanget af arealer til frilufts-
liv, hvilket forventes at medføre en positiv påvirkning på befolkningen og men-
neskers sundhed. Planforslagets ændringer i retningslinjerne er visionære, og de 
forventede effekter er langsigtede. Den reelle påvirkning kan derfor først vurde-
res, når ændringerne udmøntes i konkrete projekter.  

De ændrede retningslinjer for opholdsarealer kan på sigt føre til færre eller min-
dre private opholdsarealer og flere private fællesområder og offentligt tilgænge-
lige områder. Ændringerne vurderes at have en positiv påvirkning på befolknin-
gen og menneskers sundhed, da adgangen og tilgængeligheden til rekreative 
opholdsarealer forbedres. Kravet om begrønning af opholdsarealer vil forbedre 
kvaliteten af opholdsarealerne og gøre dem mere attraktive for borgere og bru-
gere, hvilket ligeledes vurderes at påvirke menneskers sundhed positivt. Den 
konkrete effekt vil afhænge af den fremtidige planlægning, og påvirkningen kan 
derfor ikke vurderes på dette planniveau. 

Oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstigninger kan have 
store negative indvirkninger på ejendomsværdier og andre materielle goder i 
form af skader på bebyggelse, tekniske anlæg mv. Retningslinjerne for håndte-
ring af regnvand og risikoen for oversvømmelse vurderes at have en positiv på-
virkning på de materielle goder. Den konkrete effekt kan ikke vurderes nærmere 
på dette overordnede niveau. 

Kortlægningen af oversvømmelse fra vandløb og søer gør det muligt at plan-
lægge for sikring mod fremtidige oversvømmelser, hvilket vurderes at have en 
positiv påvirkning på de materielle goder. De enkelte tiltag er ikke fastlagt og 
defineret og den konkrete effekt for klimatilpasning kan ikke vurderes nærmere 
på dette overordnede niveau. 

2.2.3 Vand 
Kortlægningen af oversvømmelse fra vandløb og søer gør det muligt at plan-
lægge for sikring mod fremtidige oversvømmelser. Det vurderes, at planlægnin-
gen sikrer de nødvendige klimatiltag, der sikrer mod oversvømmelsesrisiko. De 
enkelte tiltag er ikke fastlagt og defineret og den konkrete effekt for klimatilpas-
ning kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau. 
 
Kravet om friholdelse af en zone omkring målsatte vandløb samt genåbning af 
rørlagte vandløb kan have en positiv påvirkning på vandløbenes naturtilstand, 



 

 

     
MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL TEMAPLAN FOR ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT  17  

  

da friholdelse giver mulighed for at skabe bedre forhold i vandløbet, herunder 
beskyttelse af både den miljømæssige kvalitet af overfladevandet samt grund-
vandet, som beskyttes mod forurenet overfladevand. Omfanget af vandløb og 
vandløbsnære arealer, som reelt beskyttes fra fremtidig byudvikling kendes ikke 
præcist, og den konkrete påvirkning kan derfor ikke vurderes på dette planni-
veau. 
 
Udpegningen af blå strøg, som viser hvor der er vand i landskabet, skaber et 
overblik over vandet og er retningsgivende for den fremtidige detailplanlægning. 
Den konkrete effekt vil afhænge af den fremtidige detailplanlægning, og påvirk-
ningen kan derfor ikke vurderes på dette planniveau. 

2.2.4 Klimatiske faktorer 
Retningslinjer vedrørende håndtering af regnvand har til formål at sikre robust 
byudvikling ved så vidt muligt at friholde oversvømmelsestruede områder fra ny 
byudvikling. Med retningslinjerne stilles der krav om vurdering af risikoen for 
oversvømmelse og håndtering af regnvand i den fremtidige planlægning. Såle-
des kan planlægningen ved hjælpe af klimatilpasningstiltag medvirke til at af-
værge risiko for oversvømmelse, hvilket vurderes at have en positiv påvirkning. 
Den konkrete effekt kan dog ikke vurderes nærmere på dette overordnede ni-
veau. 

2.2.5 Landskab 
Arealer inden for det blå-grønne netværk må ikke inddrages til byudvikling, og 
kortlægger i hvilke områder, der ikke må placeres ny bebyggelse, herunder 
større anlæg med visuel påvirkning på landskabet. Det blå-grønne netværk in-
deholder ikke i sig selv nye udpegninger, men skaber et samlet overblik over 
kommuneplanens natur-, landskabs- og friluftslivsinteresser. Det vurderes på 
den baggrund, at udpegningen ikke vil have en væsentlig påvirkning landskabet. 

De ændrede retningslinjer under hovedstrukturkapitlet 'Et grønnere Aarhus med 
mere blåt', vil samlet set skabe større visuel sammenhæng mellem grønne og 
blå strukturer i kommunen samt øge tilgængeligheden til og synligheden af of-
fentlige, grønne områder for borgerne i Aarhus. Retningslinjerne fastsætter, 
hvilke områder, der skal friholdes for byudvikling. Friholdelse af arealer for be-
byggelse kan have en positiv påvirkning på landskabet. Omfanget af arealer, 
som friholdes for byudvikling som følge af udpegningerne, kendes ikke og på-
virkningen på landskabet vurderes derfor ikke at være væsentlig.  

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. 
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› Jordbund 

› Jordarealer 

› Luft 

› Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser 

› Arkitektonisk og arkæologisk arv 

2.2.7 Afværgeforanstaltninger 
Afværgeforanstaltninger kan generelt beskrives som tiltag, der kan medvirke til 
at undgå, mindske eller kompensere for negative miljøpåvirkninger. 

Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger end fastsat i temaplanen og 
sektorlovgivningen. 

2.2.8 Overvågning 
Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge inte-
resseparametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvåg-
ning er at identificere uforudsete negative virkninger. 

Der foreslås ikke anden særskilt overvågning end allerede fastlagt i sektorplaner 
og gennem byggesagsbehandling 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 og 
turismeerhvervet er adgangen til og anvendelsen af arealerne i det åbne land en 
vigtig forudsætning. Der er desuden store beskyttelsesinteresser i forhold til na-
turen, de kulturhistoriske og landskabelige værdier samt grundvandsressour-
cerne.  

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 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Byrådet har som mål at øge naturområderne med et areal på 4.000 ha i 2030, 
for at skabe mere sammenhængende naturområder og større biodiversitet. Na-
turkvaliteten i naturområderne skal sikres og styrkes og der skal være særlig 
opmærksomhed på at øge kvaliteten af naturområderne i overgangen mellem by 
og land.  
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Danmark har underskrevet biodiversitetskonventionen og er dermed forpligtet til 
have en national biodiversitetsstrategi. Danmark har endvidere tilsluttet sig FN's 
og EU’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosyste-
mer inden 2020. Grundlaget for den danske indsats på naturområdet og i for-
hold til at nå 2020-biodiversitetsmålene, findes i den eksisterende lovgivning, 
som i vidt omfang bygger på EU-lovgivning. Indsatsen for naturen i Natura 
2000-områderne er rygraden i den nationale naturindsats. 

I Aarhus Kommune findes 4 udpegede områder, som i en international, europæ-
isk eller dansk sammenhæng er vigtige af hensyn til biodiversiteten. Det drejer 
sig om Natura 2000-områderne, der er betegnelsen for et netværk af beskyttede 
naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og naturarter, 
som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. De 4 områder er: 

› N232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose 

› N233 Brabrand Sø med omgivelser 

› N234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker 

› N59 Kysing Fjord 

 

Figur 3-3: Natura 2000 områder (Kommuneplan 2017). 

En række plante- og dyrearter er strengt beskyttede i henhold til EF-habitat-
direktivets artikel 12 – de såkaldte ”Bilag IV-arter”, for hvilke der er en særlig 
beskyttelse. Bilag IV-arterne er beskyttede både i og udenfor Natura 2000-om-
råderne, og har ofte § 3-natur som levested. I Aarhus Kommune er der bl.a. re-
gistreret flere paddearter og flagermusarter, samt odder og grøn mosaikguld-
smed. 

Principperne for beskyttelsen er, at der må ikke gives tilladelser eller vedtages 
planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 
visse dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, i deres naturlige 
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udbredelsesområder. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk be-
tragtning af yngle- og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktio-
nalitet). 

Derudover bidrager en række love på naturområdet og administrationen heraf til 
Danmarks biodiversitetsindsats. Udover de internationale naturbeskyttelsesom-
råder, rummer Aarhus Kommune således mange andre naturområder og -vær-
dier i form af moser, enge, strandenge, heder, overdrev, vandløb og søer. 

Med kommuneplanen foretages udpegning af områder for at beskytte de eksi-
sterende naturområder og sikre sammenhængen mellem naturområder, samt 
for at udnytte potentialet for at udvide naturområder og økologiske forbindelser. 

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. 

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 landbrugsdriften og med 
kommuneplanen fastlægges retningslinjer for, hvor landbrugets investeringsin-
teresser vægtes højt i afvejning af arealinteresserne. 
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Figur 3-2: Særligt værdifulde landbrugsområder og Områder til store husdyrbrug 
(Kommuneplan 2017). 

Landbrug, gartneri og skovbrug kan fortsat lokalisere sig i og uden for de udpe-
gede områder, men har uden for områderne ikke samme sikkerhed mod anden 
arealanvendelse. 

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. 

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. 

De bynære landskaber skal sikre samspillet mellem den tætte by og det åbne 
land, men er flere steder under pres pga. byudvikling. Udpegningen i kommune-
planen skal sikre forbindelse fra byen til skove, natur og rekreative områder og 
til friluftstilbud og andre aktiviteter rettet mod den bymæssige nærhed og er ud-
peget 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. 
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Arealressourcen er begrænset og der er fokus på at optimere udnyttelsen, multi-
funktionel 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 landbruget. 

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. 

3.2.3 Menneskers sundhed 
Menneskers sundhed handler om miljøets påvirkning af individet, dvs. menne-
skers mulighed for at opretholde en tilfredsstillende sundhedstilstand, herunder 
adgang til naturen og rekreative områder. 

Hensyn til støj, lugt og luft indgår som vigtige parametre i forhold til byvækst og 
byomdannelse, og når forskellige miljøfølsomme funktioner etableres, eller der 
er behov for udvidelse og omstilling af virksomheder, ligesom det vigtigt for fri-
luftslivet og især arealer til ophold i naturen. 

Adgang til rekreation, motion, fritidsfaciliteter og grønne områder i og omkring 
byerne er et vigtigt aspekt for sundhed, som påvirkes af kommuneplanlægnin-
gen, hvor der planlægges for at sikre god adgang til at dyrke alsidige fritidsinte-
resser, motion og ophold i naturen. Ligesom der skal være plads til både den or-
ganiserede og den mindre organiserede idræt. 

Naturen er rum for rekreation og motion, hvor nærheden og attraktionsværdi 
gør det til det lette valg for alle borgere, med potentiale for i endnu større om-
fang at gøre naturen tilgængelig som rum for oplevelser. 

Gode muligheder for en aktiv fritid kan være med til at styrke sundhed og livs-
kvalitet gennem oplevelser i byen, naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. Fri-
luftslivet kan også stimulere den generelle interesse for at sikre naturværdier og 
naturforbedrende tiltag. 

3.3 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. 
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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. 

3.3.1 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. Foruden områ-
derne med de særlige drikkevandsinteresser udpeges indvindingsoplande til de 
almene vandværker samt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for vand-
værkernes 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 
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jorden, og danner relative store mængder grundvand. Den hurtige nedsivning 
betyder også, at områderne er sårbare over for forurening. 

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. 

3.4 Klimatiske faktorer 

3.4.1 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. 
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3.5 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. 

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 3-5: 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. 
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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. 

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 
som planlægningen skal varetage, så ny bebyggelse indpasses i den helhed, 
som udgøres af den eksisterende bebyggelse og det omgivende landskab. 

3.6 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: 

› Den biologiske mangfoldighed, flora og fauna (natur) 

› Befolkning 

- Levevilkår (Tilgængelighed, Nærhed/afstand) 
- Materielle goder (Arealudnyttelse) 
- Menneskers sundhed (Rekreation, Fritidsliv)  

› Vand (Grundvand og drikkevand, Håndtering af regnvand) 

› Klimatiske faktorer (behov for klimatilpasning) 

› Landskab (landskabelig værdi, særlige beskyttelsesområder) 

› 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.  
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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 
På naturområdet, er det en national interesse, at arealanvendelsen afvejer hen-
synet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- 
og plantelivet. Den kommunale planlægning skal med udpegning af Grønt Dan-
markskort sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturom-
råder i overensstemmelse med beskyttelseshensyn og bestemmelser for de in-
ternationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter, samt 
udpegning af lavbundsarealer, herunder arealer, der potentielt er egnede til gen-
opretning som vådområder. 

Det en desuden en national interesse at sikre rent og rigeligt drikkevand, og at 
den danske drikkevandsforsyning i dag og fremover er baseret på indvinding af 
grundvand. Den kommunale planlægning skal derfor friholde områder med sær-
lige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsynin-
ger 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 vandforsy-
ninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare 
for forurening af grundvandet. 

Det er en national interesse, at alle kommuner udpeger områder, der kan blive 
udsat for oversvømmelse eller erosion, og at kommuneplanen indeholder ret-
ningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger. Den kommunale planlæg-
ning skal indeholde retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat 
for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger, samt 
risikoområder der skal friholdes for bebyggelse eller sikres mod oversvømmelse. 

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 
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anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed, og at de åbne danske kyster beva-
res. Den kommunale planlægning skal udpege udviklingsområder i kommune-
planen i overensstemmelse med de udviklingsområder, som er udpeget i lands-
plandirektiv herom og skal sikre, at der i kystnærhedszonen uden for udviklings-
områderne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i 
landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrun-
delse for kystnær lokalisering. 

4.1.4 Sammenfatning 
Det vurderes overordnet, at Temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt 
herunder de tiltag der indgår i planforslaget, ikke strider mod de nationale inte-
resser, som de er beskrevet ovenfor, og at planlægningen således varetager de 
nødvendige nationale hensyn, som det fremgår af de efterfølgende afsnit.  

4.2 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Miljøvurdering for emnet "biologisk mangfoldighed, flora og fauna" vedrører en 
vurdering af miljøpåvirkning som følge af en ny blå-grøn hovedstruktur, som 
omfatter udpegninger af et blå-grønt netværk og blå-grønne udviklingsområder, 
nye retningslinjer for opholdsarealer og begrønning af ubebyggede arealer samt 
friholdelseszoner omkring vandløb. 

4.2.1 Miljøvurdering 

Blå-grøn hovedstruktur 

Planforslaget indeholder udpegninger og retningslinjer for en blå-grøn struktur i 
Aarhus Kommune, som skal sikre en positiv udvikling i de grønne, rekreative 
områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land. Udpegningerne 
omfatter et blå-grønt netværk og blå-grønne udviklingsområder, som vist på ne-
denstående Figur 4-1.  
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Figur 4-1  Nye udpegninger for blå-grønt netværk og blå-grønne udviklingsom-
råder. 

Grundlaget for udpegningen af det blå-grønne netværk er udpegninger inden for 
en række forskellige interesser: naturbeskyttelsesinteresser, landskabsinteres-
ser, friluftsinteresser, klimatilpasning med forsinkelse af vand i det åbne land, 
lavbundsarealer, grundvandsinteresser, offentligt tilgængelige grønne områder i 
byområder og blå-grønne forbindelser. Udpegningerne er således en sammen-
lægning af øvrige eksisterende udpegninger med blå-grønne interesser, som 
fremgår af de enkelte særskilte afsnit i kommuneplanen. Arealer inden for det 
blå-grønne netværk må ikke inddrages til byudvikling og i de blå-grønne udvik-
lingsområder skal projekter med interesser inden for natur, friluftsliv og klimatil-
pasning prioriteres. Udpegningen af et blå-grønt netværk skaber et samlet over-
blik over forskellige beskyttelsesinteresser, som skal bidrage til at 
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sammentænke forskellige interesser og skabe bedre sammenhæng i netværket 
med blå-grønne områder. 

Arealer inden for det blå-grønne netværk må ikke inddrages til byudvikling, hvil-
ket kan have positiv betydning på flora og fauna, som beskyttes og får mulighed 
for at udfolde sig inden for de udpegede netværk. Udpegningerne bidrager til at 
skabe et overblik over eksisterende naturbeskyttelsesinteresser og kortlægger 
områder, hvor anvendelsesmulighederne er begrænsede af forskellige interesser 
og beskyttelseshensyn, men indeholder ikke i sig selv nye udpegninger (nye ud-
pegninger indgår i de øvrige afsnit og de andre temaplaner). Det vurderes på 
den baggrund, at udpegningen ikke i sig vil have en væsentlig påvirkning på 
den biologiske mangfoldighed, flora og fauna. 

Fælles om pladsen 

Planforslaget indeholder nye retningslinjer for en grøn norm, hvor der stilles 
krav om begrønning af ubebyggede arealer ved planlægning for lav boligbebyg-
gelse, etageboliger, boliger i eksisterende bygninger og erhvervsområder. Der 
stilles desuden krav om, at ubebyggede arealer bør placeres og disponeres, så 
de understøtter blå-grønne forbindelser.  

Kravet om begrønning af ubebyggede arealer og forbindelse til øvrige grønne 
områder kan have en positiv påvirkning på flora og fauna og den sammenhæn-
gende natur, som vil blive prioriteret i byerne i nye og eksisterende boligområ-
der. Retningslinjerne er retningsgivende for den fremtidige detailplanlægning og 
har ikke betydning for eksisterende forhold. Den konkrete påvirkning vil af-
hænge af den efterfølgende detailplanlægning og kan derfor ikke vurderes på 
dette planniveau.  

Vandløb 

Friholdelseszoner omkring åbne målsatte vandløb 
Planforslaget indeholder nye retningslinjer vedrørende friholdelseszoner omkring 
målsatte vandløb. For at reducere risikoen for negativ fysisk påvirkning på vand-
løbene og sikre de naturlige forhold, stilles der krav om, at der i forbindelse med 
byudvikling skal friholdes en zone omkring vandløb, hvor der ikke må etableres 
bebyggelse og anlæg. Ved planlægning for ændret anvendelse, herunder byud-
vikling, langs målsatte vandløb, skal en zone på 30 meter i landzone og 15 me-
ter i byzone friholdes for ny bebyggelse og nye tekniske anlæg I byzone bør 
yderligere 15 meter (svarende til i alt 30 meter) friholdes. Desuden stilles der 
krav om, at kortlagte rørlagte målsatte vandløb, bør genåbnes ved planlægning 
for ændret anvendelse. 

Kravet om friholdelse af en zone omkring vandløb samt genåbning af rørlagte 
vandløb kan have en positiv påvirkning på vandløbenes naturtilstand, da frihol-
delse giver mulighed for at skabe bedre forhold i vandløbet og gør det nemmere 
for vandløbet på sigt at genfinde sin naturlige dynamik, og særligt ved genåb-
ning af vandløb. Dette vil være til gavn for dyr og planter, som bruger vandløb 
og vandløbsnære arealer til at vandre mellem habitater. Arealerne er derfor vig-
tige naturlige forbindelser for flora og fauna.  
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Udpegningen af friholdelseszoner omkring målsatte vandløb er gennemført som 
følge af, at de vandløbsnære arealer er udfordret af byudvikling, hvilket kan 
have skadelige konsekvenser for flora og fauna. Friholdelse af arealerne fra be-
byggelse kan derfor have en positiv påvirkning på den biologiske mangfoldighed. 
Samtidig er friholdelseszonen relativt bred, hvilket vil få væsentlig betydning i 
den kommende planlægning for byudvikling og etablering af anlæg både i by-
zone og landzone. Omfanget af vandløb og vandløbsnære arealer, som reelt be-
skyttes fra fremtidig byudvikling kendes ikke på nuværende tidspunkt, og den 
konkrete påvirkning kan derfor ikke vurderes på dette planniveau.  

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil 0-alternativet være gældende, og der vil 
således ikke blive skabt et bedre overblik over naturbeskyttelsesinteresserne, 
stillet krav om begrønning af opholdsarealer i forbindelse med boligbebyggelse 
eller ske en forbedring af vandløbenes naturtilstand. Selvom den konkrete på-
virkning på flora og fauna ikke kendes på nuværende planniveau, vurderes 0-al-
ternativet at medføre en lavere grad af naturbeskyttelse. 

4.2.2 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger, som udløser behov for afvær-
geforanstaltninger. 

4.2.3 Overvågning 
Vandløbenes tilstand overvåges af Miljøstyrelsen gennem det internationale 
overvågningsprogram NOVANA. Overvågning af naturområder og naturtyper 
indgår som en del af Aarhus Kommunes generelle naturovervågning. 

Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.3 Befolkning 
Miljøvurdering for emnet "befolkning" omfatter levevilkår, materielle goder og 
menneskers sundhed, og vedrører en vurdering af miljøpåvirkning som følge af 
en blå-grøn hovedstruktur, et grønnere Aarhus med mere blåt, nye retningslin-
jer for opholdsarealer og begrønning af ubebyggede arealer samt håndtering af 
regnvand og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

4.3.1 Miljøvurdering 

Blå-grøn hovedstruktur 

Planforslaget indeholder udpegninger og retningslinjer for en blå-grøn struktur i 
kommunen, som skal sikre en positiv udvikling i de grønne, rekreative områder i 
byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land. Udpegningerne omfatter et 
blå-grønt netværk og blå-grønne udviklingsområder, som vist på ovenstående 
Figur 4-1. 
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Udpegningerne skaber et overblik over eksisterende rekreative interesser og 
muliggør konkrete synergier, hvor der bl.a. varetages hensyn til friluftslivet og 
rekreative muligheder. Udpegningerne omfatter natur-, landskabs- og frilufts-
livsinteresser, klimatilpasning med forsinkelse af vand i det åbne land, lavbunds-
arealer, grundvandsinteresser, byparker og grønne områder og blå-grønne for-
bindelser. En del af disse interesser er allerede udpeget i den gældende Kommu-
neplan 2017, hvorimod andre interesser opdateres med forslag til Kommuneplan 
2021. Udpegningerne skaber et overblik over udpegninger inden for forskellige 
blå-grønne interesser, men indeholder ikke i sig selv nye udpegninger. Der æn-
drer ikke ved tilgængeligheden til friluftsområder eller muligheden for aktivite-
ter, men udpegningerne kan medvirke til at øge opmærksomheden på eksiste-
rende muligheder. Samtidig udpeges potentielle nye friluftsområder, som kan 
udvide mulighederne for friluftsliv. Det vurderes på den baggrund, at udpegnin-
gen ikke vil have en væsentlig påvirkning på befolkningens levevilkår og men-
neskers sundhed. 

Fastlæggelse af fysiske strukturer for eksisterende og nye grønne områder, hvor 
der sikres plads til vandet i de grønne områder og i byrummene, bevirker over-
ordnet set, at relativt store arealer underlægges restriktioner generelt for den 
fremtidige anvendelse og konkret for udvikling af erhverv, infrastruktur, by og 
boliger. De blå-grønne forbindelser kan derved i mange sammenhænge påvirke 
materielle goder. 

Et grønnere Aarhus med mere blåt 

Temaplanens afsnit om et grønnere Aarhus med mere blåt indeholder ændrede 
retningslinjer for flere temaer, som kan have en betydning for befolkningen og 
menneskers sundhed. 

Byparker og grønne områder  
Der er lavet en præcisering af den eksisterende udpegning af byparker og 
grønne områder. Den nye udpegning af byparker og grønne områder fremgår af 
Figur 4-2. Præciseringen betyder, at grønne områder/byparker, som ikke indgår 
i kommuneplanens rammer, medtages, og områder, som ikke umiddelbart er of-
fentligt tilgængelige eller har en grøn karakter, udtages. Der fastsættes en be-
stemmelse om, at der i kommuneplanrammer for områder til større byudvik-
ling/byomdannelse skal fastsættes et krav om, at 5 % af områdets areal skal 
være et offentligt tilgængeligt grønt område. Det præciseres desuden, at kirke-
gårde skal fastholdes som grønne ubebyggede arealer.  
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Figur 4-2  Byparker og grønne områder samt kirkegårde udpeget i forslag til 
temaplan for et grønnere Aarhus med mere blåt. 

Grønne interesseområder 
Der udpeges grønne interesseområder, som vist på Figur 4-3. Grønne interesse-
områder er grønne mødesteder i byområder, som mangler nærhed til offentligt 
tilgængelige grønne områder, og hvor der derfor er behov for, at de grønne inte-
resser bliver vægtet endnu højere. 
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Figur 4-3  Grønne interesseområder udpeget i forslag til temaplan for et grøn-
nere Aarhus med mere blåt. 

Blå-grønne forbindelser 
Der udpeges blå-grønne forbindelser, som vist på Figur 4-4. Udpegningen fore-
tages med det formål at stille krav til, at der skabes synlige sammenhænge og 
synergier mellem delelementerne. Delelementerne omfatter de enkelte kommu-
neplanrammer og retningslinjer for forskellige temaer. Realiseringen vil primært 
ske i forbindelse med konkrete byudviklingsprojekter. Realiseringen kan ske via 
byforandringer eller større projekter, som kan bidrage til strukturen. Aarhusia-
nerne kan også selv bidrage til den blå-grønne struktur ved at etablere forhaver, 
vejbede og lign. 
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Figur 4-4  Blå-grønne forbindelser udpeget i temaplan for et grønnere Aarhus 
med mere blåt. 

Friluftsområder og potentielle friluftsområder 
Der laves en udpegning af friluftsområder og potentielle friluftsområder i kom-
munen, som vist på Figur 4-5. Friluftsområderne er eksisterende, offentligt til-
gængelige grønne områder i det åbne land. En del af friluftsområderne omfatter 
arealer, som i Kommuneplan 2017 er udpeget til bynære landskaber. Bynære 
landskaber varetager hensynet til at fastholde grønne kiler mellem bysamfund 
og signalerer, at der prioriteres ekstensiv landbrugsudnyttelse og/eller rekrea-
tive funktioner. De bynære landskaber udtages med temaplanen af kommune-
planen og erstattes delvist af friluftsområder og delvist af en ny udpegning for 
grønne kiler (indgår ikke i denne temaplan). Der laves nye udpegninger af po-
tentielle friluftsområder, som skal friholdes for byudvikling, herunder også større 
idrætsanlæg og større tekniske anlæg. 



 

 

     
MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL TEMAPLAN FOR ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT  39  

  

Udpegning af friluftsområderne vil bidrage til at formidle til borgere og brugere, 
hvor der findes arealer til rekreativ anvendelse og vil bidrage til, at områderne 
forbeholdes grønne, rekreative anvendelser. Udpegning af de potentielle frilufts-
områder vil bidrage til at friholde arealer for anlæg og prioritere rekreative inte-
resser. 

 

Figur 4-5  Friluftsområder og potentielle friluftsområder udpeget i temaplan for 
et grønnere Aarhus med mere blåt. 

De ændrede retningslinjer, som fremgår af ovenstående emner under hoved-
strukturkapitlet 'Et grønnere Aarhus med mere blåt', vil samlet set skabe større 
visuel sammenhæng mellem grønne og blå strukturer i kommunen samt øge til-
gængeligheden til og synligheden af offentligt tilgængelige grønne områder for 
borgerne i Aarhus, hvilket forventes at medføre en positiv påvirkning på befolk-
ningen og menneskers sundhed. Udpegningen af potentielle friluftsområder, som 
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skal friholdes for byudvikling og større tekniske anlæg, omfatter en relativt stor 
del af kommunen. Udpegningen vil bidrage til at friholde grønne områder per-
manent fra bebyggelse og samtidig muliggøre anvendelse af arealerne til frilufts-
aktiviteter, hvilket vurderes at medføre en positiv påvirkning på befolkningen og 
de rekreative interesser. Planforslagets ændringer i retningslinjerne er visio-
nære, og de forventede effekter er langsigtede. Den reelle påvirkning kan derfor 
først vurderes, når ændringerne udmøntes i konkrete projekter.  

Udpegning af arealer, som ikke må inddrages til byudvikling, kan have både po-
sitive og negative virkninger på de materielle goder for ejere af arealerne. Ejen-
domme, der kan byudvikles, kan generelt få en højere værdi, og ejendomme, 
hvor byudviklingen begrænses, kan tilsvarende miste værdi. Udpegningerne un-
der hovedstrukturkapitlet 'Et grønnere Aarhus med mere blåt', skaber et over-
blik over, hvor der ikke kan byudvikles eller opføres større tekniske anlæg og 
samtidig udpeges der nye områder, hvor dette ikke længere er muligt i form af 
potentielle friluftområder. Udpegning af arealer, som ikke kan anvendes til byud-
vikling, kan reducere ejendommens værdi og kan derfor have en påvirkning på 
de materielle goder. Omfanget af værditab kan ikke vurderes på dette planni-
veau. 

Fælles om pladsen 

Planforslaget indeholder nye retningslinjer vedrørende opholdsarealer. Retnings-
linjerne omfatter ændringer og præciseringer af kravet til etablering af opholds-
arealer, som bl.a. omfatter reduceret krav om opholdsarealer i centerområder 
og stationsnære områder og præcisering af, at en større andel skal være private 
fællesområder eller offentligt tilgængelige. Herudover stilles der med en grøn 
norm krav om begrønning af ubebyggede arealer. 

De ændrede retningslinjer for opholdsarealer kan på sigt føre til færre eller min-
dre private opholdsarealer og flere private fællesområder og offentligt tilgænge-
lige områder. Ændringerne vurderes at have en positiv påvirkning på befolknin-
gen og menneskers sundhed, da adgangen og tilgængeligheden til rekreative 
opholdsarealer forbedres. Kravet om begrønning af opholdsarealer vil forbedre 
kvaliteten af opholdsarealerne og gøre dem mere attraktive for borgere og bru-
gere, hvilket ligeledes vurderes at påvirke menneskers sundhed positivt. Ret-
ningslinjerne er retningsgivende for den fremtidige detailplanlægning, og har 
ikke betydning for eksisterende forhold. Den konkrete effekt vil afhænge af den 
fremtidige planlægning, og påvirkningen kan derfor ikke vurderes på dette plan-
niveau. 

Regnvandet 

I fremtiden forventes Danmark at opleve mere voldsomt vejr, som kan betyde 
flere og kraftigere oversvømmelser. Udpegning af oversvømmelsestruede områ-
der og etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, medvirker 
til at sikre eksisterende ejendomme og nye bygninger og anlæg mod skader fra 
oversvømmelse ved ekstremregn og stormflod. 

Planforslagets retningslinjer vedrørende regnvand omfatter håndtering af hver-
dagsregn og ekstremregn, og har til formål at sikre robust byudvikling ved så 
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vidt muligt at friholde oversvømmelsestruede områder fra ny byudvikling. Der 
laves udpegninger for oversvømmelse fra ekstremregn, oversvømmelse fra 
strømningsveje og principielt strømningsforløb. 

Der udarbejdes specifikke retningslinjer, som skal sikre vandhåndtering i forbin-
delse med udlæg af nye byområder og byomdannelse og sikre, at nye arealer til 
byudvikling ikke ligger inden for områder, som er i risiko for oversvømmelse 
med ekstremregn. I rammeområder, som er berørte af oversvømmelse, tilføjes 
en rammetekst, som stiller krav om, at det ved fremtidig planlægning skal sik-
res, at risikoen for oversvømmelse vurderes nærmere. 

Oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstigninger kan have 
store negative indvirkninger for ejendomsværdier og andre materielle goder i 
form af skader på bebyggelse, tekniske anlæg mv. Nye retningslinjer for klima-
tilpasning kan bidrage til at mindske disse negative konsekvenser. Med retnings-
linjerne stilles der krav om vurdering af risikoen for oversvømmelse og håndte-
ring af regnvand i den fremtidige planlægning gennem både kommuneplanens 
retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens rammer. Således kan plan-
lægningen medvirke til at afværge risiko for oversvømmelse. Den konkrete på-
virkning kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau.  

Vandløb 

Oversvømmelse fra vandløb og søer 
Planforslaget indeholder retningslinjer for oversvømmelse fra vandløb og søer. 
Der er foretaget en ny kortlægning af oversvømmelse, som viser større over-
svømmelsesrisici end den tidligere kortlægning. Retningslinjerne er således ikke 
nye, men er blevet præciseret og omfatter et større område end tidligere.  

Der planlægges således for, at nye byområder (og ny bebyggelse i eksisterende 
byområder) skal etableres uden at øge omfanget af skader fra oversvømmelser. 
Det anses ikke for muligt at planlægge for en fuldstændig sikring mod fremtidige 
oversvømmelser fra ekstreme skybrud og oversvømmelser fra havet i forbin-
delse med stormflodshændelser. Men med planlægningen kan der skabes plads 
til at fordele og forsinke vandet indtil der er plads til, at regnvandsanlæg og 
vandløb kan modtage vandet uden væsentlig risiko for oversvømmelse af bebyg-
gelse og tekniske anlæg. 

Det vurderes, at planlægningen sikrer de nødvendige klimatiltag, der sikrer mod 
oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer. De enkelte tiltag er ikke fastlagt og 
defineret og den konkrete effekt for klimatilpasning kan ikke vurderes nærmere 
på dette overordnede niveau. 

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil 0-alternativet være gældende, og der vil 
således ikke blive skabt et bedre overblik over rekreative interesser og områder, 
hvor der ikke må byudvikles, samt større visuel sammenhæng mellem grønne 
og blå strukturer i kommunen. Der vil heller ikke blive stillet krav om flere of-
fentligt tilgængelige opholdsarealer samt begrønning af ubebyggede arealer i 
forbindelse med boligbebyggelse eller vurdering af risikoen for oversvømmelse 
eller behovet for klimatilpasning i forbindelse med byudvikling. Selvom den 
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konkrete påvirkning på befolkningen ikke kendes på nuværende planniveau, 
vurderes 0-alternativet at medføre færre offentligt tilgængelige grønne områder. 
Værdien af de materielle goder vurderes at være neutral, da der både vil være 
færre restriktioner for arealudnyttelse samt reduceret beskyttelse af materielle 
goder mod klimatiske påvirkninger.  

4.3.2 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger, som udløser et behov for af-
værgeforanstaltninger. 

4.3.3 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.4 Vand 
Miljøvurderingen for emnet "vand" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med 
ændrede retningslinjer for byudvikling og etablering af anlæg i nærheden af 
vandløb. Håndtering af hverdagsregn og ekstremregn vurderes under 'klimatiske 
faktorer' og 'materielle goder'. 

4.4.1 Miljøvurdering 

Vandløb 

Oversvømmelse fra vandløb og søer 
Planforslaget indeholder retningslinjer for oversvømmelse fra vandløb og søer. 
Der er foretaget en ny kortlægning af oversvømmelse, som viser større over-
svømmelsesrisici i eksisterende by (midtby og Vejlby/Risskov). Retningslinjerne 
er således ikke nye, men er blevet præciseret og udpegningerne omfatter et 
større område end tidligere. Retningslinjerne skal blandt andet sikre, at den 
fremtidige arealanvendelse understøtter, at ådalene kan bruges til forsinkelse af 
vand og forbedring af biodiversiteten. Samtidig skal det sikres, at byudvikling til-
passes den fremtidige oversvømmelsesrisiko.  

Der planlægges således for, at nye byområder (og ny bebyggelse i eksisterende 
byområder) skal etableres uden at øge omfanget af skader fra oversvømmelser. 
Det anses ikke for muligt at planlægge for en fuldstændig sikring mod fremtidige 
oversvømmelser fra ekstreme skybrud og oversvømmelser fra havet i forbin-
delse med stormflodshændelser. Men med planlægningen kan der skabes plads 
til at fordele og forsinke vandet indtil der er plads til, at regnvandsanlæg og 
vandløb kan modtage vandet uden væsentlig risiko for oversvømmelse af bebyg-
gelse og tekniske anlæg. 

Det vurderes, at planlægningen sikrer de nødvendige klimatiltag, der sikrer mod 
oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer. De enkelte tiltag er ikke fastlagt og 
defineret og den konkrete effekt for klimatilpasning kan ikke vurderes nærmere 
på dette overordnede niveau. 
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Friholdelseszoner omkring åbne målsatte vandløb 
Kravet om friholdelse af en zone omkring målsatte vandløb samt genåbning af 
rørlagte vandløb kan have en positiv påvirkning på vandløbenes naturtilstand, 
da friholdelse giver mulighed for at skabe bedre forhold i vandløbet, herunder 
beskyttelse af både den miljømæssige kvalitet af overfladevandet samt grund-
vandet, som beskyttes mod forurenet overfladevand. Vandløbene er vigtige na-
tur- og landskabselementer og udgør en væsentlig del af vandkredsløbet. Frihol-
delse af arealerne for bebyggelse vil også forbedre håndteringen af regnvand, da 
der skabes tid og plads til vandet og dermed reduceres risikoen for skader fra 
oversvømmelse, vandløbserosion og højtstående grundvand. Omfanget af vand-
løb og vandløbsnære arealer, som reelt beskyttes fra fremtidig byudvikling ken-
des ikke præcist, og den konkrete påvirkning kan derfor ikke vurderes på dette 
planniveau.  

Blå strøg 
Planforslaget udpeger blå strøg, som kan anvendes som en overordnet strate-
gisk udpegning, der viser, hvor i det åbne land der skal være særlig opmærk-
somhed på vand i landskabet, i form af ådale, vandløb, søer og moser. Det kan 
også være rørlagte vandløb eller drænede lavninger. Disse våde landskabsele-
menter kan være med til at forsinke vandet inden det løber videre mod sårbare 
områder. Det fremgår af retningslinjerne, at der skal tages hensyn til vandet i 
landskabet ved planlægning for ændret arealanvendelse, byudvikling og tekniske 
anlæg.  

Udpegningerne skaber et overblik over vandet, og er retningsgivende for den 
fremtidige detailplanlægning. Udpegningerne har ikke betydning for eksisterende 
forhold. Den konkrete effekt vil afhænge af den fremtidige detailplanlægning, og 
påvirkningen kan derfor ikke vurderes på dette planniveau.  

Retningslinjerne for vand i Aarhus Kommune vurderes at være i overensstem-
melse med miljømålsætninger som fremsat i Vandområdeplanen for Jylland og 
Fyn2. Det generelle miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områ-
der, er god tilstand. Retningslinjerne for vand har til formål at forbedre miljøtil-
standen i vandløb og søer, og kan således bidrage til opnåelse af miljømålet. 

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil 0-alternativet være gældende, og der vil 
således ikke blive stillet krav om etablering af de nødvendige klimatiltag til sik-
ring mod oversvømmelse i forbindelse med byudvikling, ske forbedring af vand-
miljøet i vandløb og søer eller skabt et overblik over vandet i landskabet. 
Selvom den konkrete påvirkning på vand ikke kendes på nuværende planniveau, 
vurderes 0-alternativet at medføre en lavere grad af beskyttelse af vandmiljøet. 

 
2 Miljø- og Fødevareministeriet, Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedi-
strikt Jylland og Fyn, juni 2016. 
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4.4.2 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger, som udløser behov for afvær-
geforanstaltninger. 

4.4.3 Overvågning 
Vandløbenes tilstand overvåges af Miljøstyrelsen gennem det internationale 
overvågningsprogram NOVANA. Vandforbrug og grundvandskvaliteten overvåges 
via indberetninger af indvundne vandmængder og kontrol med vandkvaliteten i 
indvindingsboringer. 

Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.5 Klimatiske faktorer 
Miljøvurderingen for emnet "klimatiske faktorer" vedrører miljøpåvirkningen i 
forbindelse med håndtering af regnvand. 

4.5.1 Miljøvurdering 

Regnvandet 

I fremtiden forventes Danmark at opleve mere voldsomt vejr, som kan betyde 
flere og kraftigere oversvømmelser.  

Planforslagets retningslinjer vedrørende regnvand omfatter håndtering af hver-
dagsregn og ekstremregn, og har til formål at sikre robust byudvikling ved så 
vidt muligt at friholde oversvømmelsestruede områder fra ny byudvikling.  

Oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstigninger kan have 
store negative indvirkninger for ejendomsværdier og andre materielle goder i 
form af skader på bebyggelse, tekniske anlæg mv. Nye retningslinjer for klima-
tilpasning kan bidrage til at mindske disse negative konsekvenser. Med retnings-
linjerne stilles der krav om vurdering af risikoen for oversvømmelse og håndte-
ring af regnvand i den fremtidige planlægning gennem både kommuneplanens 
retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens rammer. Samtidig muliggøres 
etablering af anlæg til håndtering af ekstremregn, som kan have andre anven-
delser, f.eks. parkering, grønne områder eller byrum med opholdsmuligheder. 
Således kan planlægningen medvirke til at afværge risiko for oversvømmelse 
Den konkrete effekt kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau.  

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil 0-alternativet være gældende, og der vil 
således ikke blive stillet krav om etablering af de nødvendige klimatiltag til sik-
ring mod oversvømmelse i forbindelse med byudvikling samt håndtering af regn-
vand. Selvom den konkrete påvirkning på vandet ikke kendes på nuværende 
planniveau, vurderes 0-alternativet at medføre en større risiko for oversvøm-
melse fra regnvand som følge af klimapåvirkninger. 
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4.5.2 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger, som udløser behov for afvær-
geforanstaltninger. 

4.5.3 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.6 Landskab 
Miljøvurderingen for emnet "Landskab" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse 
med blå-grøn hovedstruktur, som omfatter udpegninger af et blå-grønt netværk 
og blå-grønne udviklingsområder samt et grønnere Aarhus med mere blåt med 
retningslinjer for grønne, offentlige områder og friluftsområder. 

4.6.1 Miljøvurdering 

Blå-grøn hovedstruktur 

Arealer inden for det blå-grønne netværk må ikke inddrages til byudvikling og i 
de blå-grønne udviklingsområder skal projekter med interesser inden for natur, 
friluftsliv og klimatilpasning prioriteres. Det blå-grønne netværk kortlægger i 
hvilke områder, der ikke må placeres ny bebyggelse, herunder større anlæg 
med visuel påvirkning på landskabet.  

Det blå-grønne netværk indeholder ikke i sig selv nye udpegninger, men  skaber 
et samlet overblik over udpegningerne i kommuneplanens forskellige temaplaner 
vedrørende blandt andet natur-, friluftslivs- og landskabsinteresser. Landskabs-
interesser fremgår af landskabstemaplanen og eventuelle påvirkninger på land-
skabet som følge af nye udpegninger, vurderes her. Det vurderes på den bag-
grund, at det blå-grønne netværk ikke vil have en væsentlig påvirkning på land-
skabet. 

Et grønnere Aarhus med mere blåt 

De ændrede retningslinjer under hovedstrukturkapitlet 'Et grønnere Aarhus med 
mere blåt', vil samlet set skabe større visuel sammenhæng mellem grønne og 
blå strukturer i kommunen samt øge tilgængeligheden til og synligheden af of-
fentlige, grønne områder for borgerne i Aarhus.  

Retningslinjerne fastsætter, i højere grad end tidligere, hvilke områder der skal 
friholdes for byudvikling. Udpegningen af områder, som skal friholdes for bebyg-
gelse, kan have en positiv påvirkning på landskabet. Omfanget af arealer, som 
friholdes for byudvikling som følge af udpegningerne, kendes ikke og påvirknin-
gen på landskabet vurderes derfor ikke at være væsentlig. 

Hvis planforslaget ikke vedtages, vil 0-alternativet være gældende, og der vil 
således ikke blive skabt et bedre overblik over de blå-grønne interesser. 0-
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alternativet vurderes at medføre den samme påvirkning på landskabet som ved-
tagelse af planforslaget. 

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

4.6.3 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

4.7 Samspil og kumulative forhold 
Miljøvurderingen for emnet "Samspil og kumulative forhold" vedrører miljøpå-
virkningen i forbindelse med vedtagelse af de andre temaplaner i kommuneplan-
revisionen. 

4.7.1 Miljøvurdering 
Kumulative effekter opstår, når planer og projekter skaber en større samlet på-
virkning end enkeltvis. Kumulative effekter vurderes typisk inden for 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 effekter ses der således ud over de 
konkrete planændringer fra afsnit 1.1.2 og afgrænsningerne af den konkrete te-
maplan for at vurdere den samlede påvirkning af planforslaget sammen med al-
lerede vedtagne eller kommende planer og projekter både inden for og uden for 
Aarhus Kommune. 

Planforslaget indeholder udpegninger og retningslinjer for grønne områder og 
områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser, som 
sammen med udpegninger og retningslinjer i de andre temaplaner i kommune-
planrevisionen kan medføre kumulative virkninger. Temaplaner, som kan med-
føre kumulative virkninger omfatter "Sammenhæng mellem naturområder", 
"Landskabet" og "Oversvømmelse og erosion". 

Den kumulative virkning opstår, hvor temaplanerne udpeger de samme områder 
og indeholder retningslinjer for de samme områder. De temaplaner, der indgår i 
revision af kommuneplanen, er udarbejdet over en længere periode, men er i 
fællesskab bundet op på de mål og tiltag, der er vedtaget med Planstrategi 
2019. Alle tre temaplaner har til formål at udpege områder, som skal friholdes 
for byudvikling og hvor beskyttelsesinteresserne skal varetages. Da planerne 
udarbejdes i samme periode, kan samspillet mellem dem indgå aktivt i en koor-
dinering. Der kan således være overlap mellem udpegninger og retningslinjer, 
men indholdet koordineres og det vurderes derfor, at der ikke vil være en væ-
sentlig kumulativ virkning. Desuden kan overlap mellem flere forskellige 
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beskyttelseshensyn i de samme områder, f.eks. natur-, landskabs- og frilufts-
livsinteresser, skabe et højere niveau af beskyttelse.  

Der kan være kumulative virkninger mellem nabokommuner, som følge af græn-
seoverskridende påvirkninger. Der kan være risiko for grænseoverskridende på-
virkninger i forbindelse med håndtering af regnvand og oversvømmelse fra 
vandløb og søer, da tilgangen til klimatilpasning kan være forskellige i de en-
kelte kommuner. Herudover kan der være projekter i nærheden af kommune-
grænsen, som kan have kumulativ påvirkning, hvis de er i modstrid med tema-
planens udpegninger.    

Der er ikke kendskab til planer, som vurderes at medføre kumulative påvirknin-
ger i forbindelse med udpegninger og retningslinjer i planforslaget. 

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

4.7.3 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, afhængigt af udførelse 

Grøn:  Ingen væsentlig påvirkning 
 

 
I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslaget til Temaplan for et 
grønnere Aarhus med mere blåt indeholder ændringer af retningslinjerne – i 
overensstemmelse med afsnit 1.1.2. I de efterfølgende kolonner er det marke-
ret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete miljøte-
maer.  
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Blå-grøn hovedstruktur            

Blå-grønne netværk x           

Blå-grønne udviklingsområder x           

De bynære landskaber og skovene (ud-
går) 

           

De bynære landskaber (udgår) x           

Skovene (flyttes) x           

Et grønnere Aarhus med mere blåt            

Byparker og grønne områder x           

Grønne interesseområder x           

Blå-grønne forbindelser x           

Friluftsområder x           
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Potentielle friluftsområder x           

Fælles om pladsen            

Opholdsarealer x           

Grøn norm x           

Regnvandet            

Rammeændringer og regnvandsdispositionsplaner x           

Strømningsveje x           

Planlægning og byudvikling i rammebelagte områder x           

Multifunktionelle løsninger x           

Forsinkelse af vand i det åbne land x           

Vandløb            

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer x           

Friholdelseszoner omkring målsatte vandløb x           

Blå strøg x           
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Bilag B Ændrede retningslinjer 
Med planforslaget ændres der i en række eksisterende retningslinjer i Kommu-
neplan 2017 og der tilføjes samtidig nye retningslinjer. Retningslinjer som æn-
dres eller tilføjes med planforslaget, fremgår af nedenstående tabel. 

Tema Retningslinje Ændring 

Blå-grøn hoved-

struktur 

Arealer inden for det blå-grønne netværk bør ikke ind-

drages til byudvikling. Der skal skabes bedre sammen-

hæng i netværket med blå-grønne områder, og hvor 

muligt sammentænke interesser inden for natur, klima-

tilpasning og friluftsliv med udgangspunkt i de landska-

belige hensyn. Der skal være fokus på at skabe sam-

menhæng i netværket på tværs af by og landområder. 

Ny 

 Inden for de blå-grønne udviklingsområder skal i særlig 

grad prioriteres projekter, der går på tværs af interesser 

inden for natur, friluftsliv og klimatilpasning. Dette skal 

ske med udgangspunkt i de landskabelige hensyn. 

Ny 

Byparker og 

grønne områder  

Områder udpeget som ’Byparker og grønne områder’ 

samt kirkegårde på kort nr. XX, skal som minimum be-

vares i sin fulde udstrækning og skal fastholdes som et 

ubebygget grønt areal med offentlig adgang. Det enkelte 

grønne område og kirkegårde kan ændres i sin afgræns-

ning, når det sker i forbindelse med en helhedsplanlæg-

ning for et større område, såfremt der i tilknytning til 

det eksisterende område kan tillægges et i størrelse og 

kvalitet tilsvarende areal. 

Erstatter 

nr. 21-23 

 Ved helhedsplanlægning for særlig udsatte og udsatte 

boligområder kan der i særlige tilfælde bebygges en 

mindre del af en udpeget 'Bypark og grønne områder', 

når der er sikret merværdi gennem helhedsplanlægnin-

gen for hele parkområdet, boligområdet og naboområ-

derne. Planen skal bl.a. sikre, at kvaliteten højnes væ-

sentligt på den tilbageværende del af byparken/det 

grønne område. 

 

 Områder udpeget som ’Byparker og grønne områder’ 

kan ændres og udvikles til nye former for rekreativ an-

vendelse, men skal fastholdes som et ubebygget grønt 

areal med offentlig adgang, hvor ændringerne ikke må 

forringe områdets grønne karakter og rekreative mulig-

heder, herunder opholdsmuligheder. 

Erstatter 

nr. 21-23 

 I ’Byparker og grønne områder’ skal anlæg til håndtering 

af ekstremregn øge den rekreative, biologiske og æsteti-

ske værdi af arealet, og kun være til håndtering af vand 

Erstatter 

nr. 21-23 
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fra offentlige arealer. Anlæg til håndtering af hverdags-

regn skal ikke placeres i områder udpeget som ’Bypar-

ker og grønne områder’. Det kan kun ske under forud-

sætning af, at der er tale om vand fra offentlige arealer 

fra et større opland, hvor det i en samlet regnvandsdi-

spositionsplan vurderes at være den bedste løsning, som 

samtidig øger den rekreative, biologiske og æstetiske 

værdi af byparken eller det grønne område. 

 Ved planlægning for større byudviklings- og byomdan-

nelsesområder skal der sikres plads til nye parker sva-

rende til minimum 5 % af områdets areal som supple-

ment til og udover områdets opholdsarealer. Dog kan de 

offentlige opholdsarealer indgå i arealet i byomdannel-

sesområder. Byparken skal udformes som et stort, sam-

menhængende område inden for byudviklingsområdet 

og placeres under hensyn til at skabe nærhed og tilgæn-

gelighed til området for beboere og brugere. Området 

skal indrettes under hensyn til at skabe varieret bynatur 

med udgangspunkt i stedets geologi, flora og fauna 

samt at skabe mødesteder med offentlig adgang. Der 

skal sikres begrønning svarende til en Grøn Norm på 

0,6 i henhold til metode fastsat i det til enhver tid gæl-

dende ’Administrationsgrundlag for Grøn Norm’. I byom-

dannelsesområder kan byparken samtidig indrettes til at 

kunne håndtere hverdagsregn og ekstremregn for pro-

jektområdet, mens byparken i et byudviklingsområde 

kan indrettes til håndtering af ekstremregn.     

Erstatter 

nr. 21-23 

Grønne interes-

seområder 

I ’Grønne interesseområder’ markeret på kort xx gælder 

de almindelige krav til opholdsarealer, men i disse områ-

der bør andelen af opholdsarealer med offentlig adgang 

- som f.eks. grønne pladser eller lommeparker - vægtes 

særligt højt. 

Ny 

 I ’Grønne interesseområder’, bør der i forbindelse med 

øvrige indsatser som udviklingsprojekter, vandhåndte-

ringsprojekter, vejprojekter, anvendelsesændring mv. 

prioriteres følgende:  

• Øget begrønning af gade og/eller byrum.  

• Etablering af grønne pladser eller lommeparker med 

opholdsmuligheder for lokalområdet. 

• Vejlukninger/neddroslinger af trafik for at forbedre 

muligheden for at etablere grønne pladser eller lom-

meparker med opholdsmuligheder for lokalområdet. 

• Aftaler med erhverv og boligforeninger om at etab-

lere grønne pladser eller lommeparker med op-

holdsmuligheder for lokalområdet. En aftale kan 

Ny 
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evt. indeholde mulighed for opgradering af eksiste-

rende grønt område. 

Nytænkning af kommunale ejendomme med henblik på 

at etablere grønne pladser eller lommeparker med op-

holdsmuligheder for lokalområdet. 

Blå-grønne for-

bindelser 

Planlægning i de blå-grønne forbindelser skal medvirke 

til at sikre større visuel og fysisk forbundethed mellem 

eksisterende og potentielle områder med grønt, vand, 

natur, rekreative ruter og opholdsmuligheder, fritidsfaci-

liteter mv. Planlægningen skal tage udgangspunkt i de 

landskabelige træk og videreføre naturgivne sammen-

hænge. De blå-grønne forbindelser er udpeget på ho-

vedstrukturkort XX 

Erstatter 

nr. 25 

 Inden for de udpegede blå-grønne forbindelser skal kli-

matilpasning foretages med synligt vand og grønt med 

fokus på synergieffekter, for eksempel inden for natur, 

friluftsliv, rekreative forbindelser, sundhed og CO2-

reduktion. Valget af klimatilpasningsløsning med mer-

værdi skal ske med udgangspunkt i udfordringer og po-

tentialer det pågældende sted. 

Erstatter 

nr. 25 

 Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg og be-

fæstelse, der kan udgøre en barriere for sammenhæn-

gen i og tilgængeligheden til de blå-grønne forbindelser. 

Oplevelsen af at opholde sig og bevæge sig i et blå-

grønt miljø skal sikres. 

Erstatter 

nr. 25 

 Væsentlige eksisterende barrierer for forbundetheden i 

de blå-grønne forbindelser bør fjernes i forbindelse med 

planlægning for ændret anvendelse eller ved anlægspro-

jekter i området. 

Erstatter 

nr. 25 

Friluftsområder Områder udpeget som friluftsområder på hovedstruktur-

kort XX skal overvejende anvendes til almene, rekrea-

tive friluftsformål. 

Erstatter 

delvist 

nr. 17 og 

20 

 De udpegede friluftsområder skal friholdes for byudvik-

ling, herunder også større idrætsanlæg med væsentlig 

terrænregulering og tekniske anlæg. 

Erstatter 

delvist 

nr. 17 og 

20 

 Der kan etableres mindre anlæg til friluftsområdernes 

drift og anvendelse og tillades begrænset udvidelse af 

eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vur-

dering ikke er i konflikt med øvrige anvendelses- og be-

skyttelsesinteresser 

Erstatter 

delvist 

nr. 17 og 

20 
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 Adgang til friluftsområderne skal opretholdes og forbed-

res, for eksempel ved etablering af stier. 

Erstatter 

delvist 

nr. 17 og 

20 

 Friluftsområderne skal som udgangspunkt planlægges 

og udvikles i samarbejde med lokale brugergrupper for 

at sikre den største lokale rekreative og naturmæssige 

værdi. 

Erstatter 

delvist 

nr. 17 og 

20 

Potentielle fri-

luftsområder 

Områder udpeget som potentielle friluftsområder på ho-

vedstrukturkort YY skal overvejende anvendes til al-

mene, rekreative friluftsformål.   

Ny 

 De potentielle friluftsområder bør friholdes for byudvik-

ling, herunder også større idrætsanlæg med væsentlig 

terrænregulering og større tekniske anlæg. Undtaget 

herfra er anlæg til regnvandshåndtering, der bearbejdes 

til at højne områdets rekreative, biologiske og æstetiske 

værdi. 

Ny 

 Inden for de potentielle friluftsområder skal prioriteres 

funktioner, der bidrager til at styrke områdets rekreative 

karakter såsom skov, søområder, ekstensivt dyrkede 

områder, naturområder mv. 

Ny 

 Der kan etableres mindre anlæg til områdernes drift og 

anvendelse, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i 

konflikt med øvrige anvendelses- og beskyttelsesinteres-

ser. 

Ny 

 Adgang til områderne skal opretholdes og forbedres, for 

eksempel ved etablering af stier. 

Ny 

 Friluftsområderne skal som udgangspunkt planlægges 

og udvikles i samarbejde med lokale brugergrupper for 

at sikre den største lokale rekreative og naturmæssige 

værdi. 

Ny 

Fælles om plad-

sen 

Ved planlægning af boliger og enkeltsagsbehandling af 

boligbyggeri i områder uden lokalplan skal der udlægges 

udendørs opholdsareal som minimum svarende til ande-

len af bruttoetagearealet til boliger angivet i det føl-

gende, afhængig af zoner som vist på kort xx, medmin-

dre andet er angivet i rammerne for det konkrete areal: 

Zone 1: 30%, Zone 2: 40 %, Zone 3: 50 % 

Erstatter 

nr. 38 

 Ved etablering af erhvervsbyggeri, skal der udlægges 
udendørs opholdsareal som minimum svarende til ande-
len af bruttoetagearealet til erhverv angivet i det 

Erstatter 

nr. 39 
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følgende, afhængig af zoner som vist på kort xx, med-
mindre andet er angivet i rammerne for det konkrete 
areal: 

Zone 1 og 2: Min 10 % af bruttoetagearealet for erhverv 
i miljøklasse 1-2 

Zone 3 og øvrige miljøklasser: Min 5 % af bruttoetage-
arealet. 

 Ved indretning af boliger i eksisterende bygninger skal 

der minimum udlægges udendørs opholdsareal svarende 

til 20 % af bruttoetagearealet til de nye boliger. Place-

ring og fordeling af opholdsarealer skal tage udgangs-

punkt i de konkrete muligheder under hensyn til beva-

ringsværdier, god boligkvalitet mv. 

Erstatter 

nr. 40 

 De udendørs opholdsarealer skal bestå af:  

• opholdsarealer der er fælles for en bebyggelse, 

eller en del af bebyggelse og heraf en del, hvor 

der er sikret offentlig adgang (offentlig adgang 

gælder kun i planlægning). 

• opholdsarealer der er private, som altaner, ha-

ver og kantzoner, der hører til den enkelte bo-

ligenhed.  

 

Lav boligbebyggelse under 8,5 m skal opfylde at:  

• Minimum 15 % af områdets areal er fælles op-

holdsarealer med offentlig adgang (offentlig ad-

gang gælder kun i planlægning), og udgør en 

delmængde af det samlede opholdsareal. 

• Minimum 10 % af det samlede opholdsareal 

er private opholdsarealer. 

 

Etageboligbebyggelse skal opfylde at:  

• Opholdsarealer på terræn udgør minimum 30 

% af områdets areal.  

• Minimum 25 % af det samlede opholdsareal 

er fælles opholdsarealer.  

• Minimum 25 % af det samlede opholdsareal 

er opholdsarealer med offentlig adgang. 

• Maximum 10 % privat opholdsareal på private 

altaner og private tagterrasser kan regnes med 

i det samlede opholdsareal.  

 

Erhverv:  

Erstatter 

nr. 41 
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• Minimum 50 % af det samlede opholdsareal 

skal være med offentlig adgang. 

 Fælles opholdsarealer og mødesteder skal indrettes, så 

de giver gode muligheder for ophold og fysisk aktivitet 

for områdets børn, unge, voksne og ældre og samtidig 

understøtter de lokale fællesskaber på tværs af alder. 

Erstatter 

nr. 48 

 Parkeringskældre skal etableres, så der er gode vækst-

betingelser for træer, buske og græs, når der etableres 

opholdsarealer på kælderen. 

Erstatter 

nr. 50 

 Maksimalt halvdelen af det krævede opholdsareal kan 

placeres uden for egen grund (maksimal gåafstand på 

300 m), når bygherre indgår aftale om at etablere en ny 

lommepark eller en udvidelse af eller forbedring af et 

eksisterende rekreativt areal. Forbedringer kan bl.a. 

være legeredskaber, beplantninger mv., som det pågæl-

dende område er i underskud af. 

Erstatter 

nr. 52 

 Ved erhverv (miljøklasse 1-2) samt etageboligbebyg-

gelse i zone 1 og 2 kan en beplantet kantzone, lomme-

park, lokal plads e.l. med rekreativ værdi være plaget af 

trafikstøj. Forstået på den måde at ved etablering af be-

plantet kantzone, lommepark, lokal plads e.l. med re-

kreativ værdi i område med trafikstøj kan kravet til op-

holdsareal reduceres svarende til kantzone/lommeparks 

areal, dog højst svarende til 25% af det samlede op-

holdsareal for boliger og 50% for erhverv.   

 

Erstatter 

nr. 54 

 Ved planlægning for lav boligbebyggelse, etageboliger, 

boliger i eksisterende bygninger og erhverv skal der sik-

res begrønning svarende til en Grøn Norm på 0,6 i 

henhold til metode fastsat i det til enhver tid gældende 

’Administrationsgrundlag for Grøn Norm’. 

Ny 

 Ubebyggede begrønnede arealer bør placeres, så de un-

derstøtter blå-grønne forbindelser eller på anden måde 

viderefører grønne træk fra naboarealer. 

Ny 

Regnvandet Kommuneplanændringer med nye udlæg af større sam-

menhængende områder til byområder eller byomdan-

nelse skal sikre behovet for vandhåndtering og afværge-

foranstaltninger på baggrund af en overordnet 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-
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regnvandsdispositionsplan for vandhåndtering i et større 

opland, herunder også eksisterende by. 

132 og 

134-137 

 For eksisterende uudnyttede, større sammenhængende 

rammeområder (hvor der laves helhedsplaner og udvik-

lingsplaner), skal der udarbejdes en overordnet regn-

vandsdispositionsplan for vandhåndtering i oplandet, 

som forudsætning for lokalplanlægningen.  

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Der må ikke rammebelægges nye arealer til byudvikling 

med bebyggelse, som helt eller langt overvejende ligger 

inden for områder, med risiko for oversvømmelse fra 

ekstremregn. Oversvømmelsestruede områder i Aarhus 

Kommune fremgår af hovedstrukturkort xx. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Ved planlægning, byggeri, terrænregulering og jordde-

ponering skal det sikres, at ændring af vandets strøm-

ningsveje ikke øger risikoen for skader som følge af 

oversvømmelser i og udenfor området. Strømningsve-

jene fremgår af hovedstrukturkort xx. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Strømningsveje, der bidrager til skader i oplandet, kan 

justeres på baggrund af en overordnet regnvandsdispo-

sitionsplan for regnvandshåndtering og afværgeforan-

staltninger i oplandet. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 I rammebelagte områder, der omfatter arealer truet af 

oversvømmelse fra ekstremregn, skal planlægningen fo-

retages ud fra konkret viden om oversvømmelsesrisiko, 

konsekvenser og behov for afværgeforanstaltninger 

både inden for planområdet og i tilgrænsende områder. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Rammebelagte områder, der omfatter arealer truet af 

oversvømmelse fra ekstremregn, skal disponeres, så 

ekstremregn kan håndteres hensigtsmæssigt inden for 

planområdet for at forebygge oversvømmelse på bygnin-

ger, infrastruktur og hotspots. Byggeri med lang levetid 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-
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bør ikke placeres på oversvømmelsestruede arealer, 

medmindre det kan tåle periodevis oversvømmelse. 

132 og 

134-137 

 Anlæg til håndtering af hverdagsregn- og/eller ekstrem-

regn skal placeres inden for kommuneplanrammeområ-

det, og kan etableres, så flere lokalplanområder bliver 

fælles om anlægget. Anlæggene kan dog placeres uden 

for rammeområdet, hvis det følger af en regnvandsdi-

spositionsplan for et større område, eller hvis det sker i 

et friluftsområde eller blå-grøn forbindelse i en samlet 

planlægning, hvor det sikres, at bassin og omgivelser 

har rekreativ karakter og øger den biologiske og æsteti-

ske værdi af arealet. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Der bør skabes multifunktionelle løsninger, så anlæg til 

håndtering af ekstremregn også kan have andre anven-

delser, der kan tåle periodevise oversvømmelser, fx par-

kering, grønne områder, naturområder, bold- og fritids-

anlæg samt byrum med opholdsmuligheder.    

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Under hensyn til landskabet og terrænet i området bør 

planlægningen sikre få og større regnvandsbassiner. An-

læg til håndtering af hverdagsregn- og/eller ekstrem-

regn bør placeres, hvor landskabet i forvejen understøt-

ter strømningsveje og på oversvømmelsestruede area-

ler. 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

 Blå strøg – positiv udpegning af områder med potentiale 

for forsinkelse i åbent land – som kan inddrages i op-

landsplaner/RVDP (udkast til retningslinje ikke fær-

digt….) 

Erstatter 

nr. 127-

129 og 

delvist 

nr. 130-

132 og 

134-137 

Oversvømmelse 

fra vandløb og 

søer 

Der må ikke udlægges arealer til byudvikling, som lig-

ger inden for eller berører områder truet af oversvøm-

melse fra vandløb og søer. Oversvømmelsestruede om-

råder i Aarhus Kommune fremgår af kort nr. xxx: Vand-

løb og søer. 

Erstatter 

delvist 

nr. 130-

131 

 Tekniske anlæg, herunder infrastrukturanlæg, må ikke 

placeres i områder truet af oversvømmelse fra vandløb, 

med mindre det sikres, at anlæggene placeres og 

Erstatter 

delvist 
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indrettes, så de er tilpasset oversvømmelsesrisikoen, og 

der ikke sker skade på omkringliggende bygninger, an-

læg og infrastruktur. 

nr. 130-

131 

 I eksisterende rammeområder til byudvikling, der 

omfatter arealer truet af oversvømmelse fra vand-

løb og søer skal planlægningen foretages ud fra kon-

kret viden om oversvømmelsesrisiko, byggeriets levetid, 

sårbarhed og funktion og deraf følgende behov for af-

værgeforanstaltninger både inden for planområdet og i 

tilgrænsende områder. 

Erstatter 

delvist 

nr. 130-

131 

Friholdelseszo-

ner omkring 

åbne målsatte 

vandløb 

Ved planlægning for ændret anvendelse, herunder byud-

vikling langs åbne målsatte vandløb i landzone, bør en 

zone på 30 m fra vandløbets øverste kant, som vist på 

kort XX friholdes fra ny bebyggelse og nye tekniske an-

læg. Friholdelse af de 30 meter kan fraviges i mindre 

omfang, når det sikres, at den øvrige anvendelse af zo-

nen i væsentlig grad styrker natur, vandløb og rekrea-

tive muligheder. Anlæg til håndtering af overfladevand 

og klimatilpasning kan placeres inden for friholdelseszo-

nen under hensyn til vandløb, naturbeskyttelsesinteres-

ser mv.   

Ny 

 Ved planlægning for ændret anvendelse, herunder byud-

vikling langs åbne målsatte vandløb i byzone, skal en 

zone på 15 meter fra vandløbets øverste kant friholdes 

for ny bebyggelse og nye tekniske anlæg. Samtidig bør 

en zone på yderligere 15 meter friholdes for ny bebyg-

gelse og nye anlæg, hvilket kan fraviges i mindre om-

fang, når det sikres, at den øvrige anvendelse af zonen i 

væsentlig grad styrker natur, vandløb og rekreative mu-

ligheder. Anlæg til håndtering af overfladevand og kli-

matilpasning kan placeres inden for friholdelseszonen 

under hensyn til vandløb, naturbeskyttelsesinteresser 

mv. 

Ny 

 Rørlagte målsatte vandløb, der ligger i umiddelbar til-

knytning til åbne målsatte vandløb, som vist på kort XX, 

bør genåbnes ved planlægning for ændret anvendelse.  

Ny 

Blå strøg Byggeri og anlægsprojekter, der kan hindre en anven-

delse til forsinkelse af vand og andre vandrelaterede 

projekter i de blå strøg, bør undgås. 

Ny 
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 Planlægning for ændret arealanvendelse, byudvikling og 

tekniske anlæg i de blå strøg skal ske under hensyn til 

vandet i landskabet. Planlægning og projekter til fordel 

for klimatilpasning, vandhåndtering og vandmiljø bør 

prioriteres. Ved etablering af områder til forsinkelse af 

vand i de blå strøg, skal der sikres et samspil med natur 

og friluftsliv. 

Ny 
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