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RESUMÉ

Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommune-

plan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for 

byens erhvervsarealer. 

Formålet med de ændrede rammer er optimering af are-

alanvendelsen i både de etablerede og de ubebygge-

de erhvervsområder samt sikring af større hensyntagen 

til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra 

2017. 

På baggrund af en analyse af byens erhvervsområder 

redegøres der med temaplanen for, hvilke arealer der 

kan opfylde de forskellige virksomhedstypers objekti-

ve behov. Den samlede vurdering er, at der med de nye 

rammer vil være områder, der kan dække langt de fleste 

virksomhedstypers behov.   

I temaplanen beskrives, hvordan miljøkonflikter fremover 

skal søges forebygget ved hjælp af fastlæggelse af kon-

sekvenszoner rundt om områder forbeholdt produkti-

onserhverv, og hvordan en modernisering og fortætning 

i nogle af de ældre etablerede erhvervsområder kan mu-

liggøres. 
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Redegørelse
TEMAPLANLÆGNING FOR ERHVERVSAREALER 

Formålet med temaplanen for erhvervsarealer er at 

optimere og udvikle Aarhus’ erhvervsarealer, så der også 

i fremtiden er attraktive lokaliseringsmuligheder både for 

de virksomheder, der vokser og udvider deres faciliteter, 

og for nye virksomheder, der ønsker at etablere sig i 

Aarhus. 

Væksten i Aarhus betyder, at erhvervsarealer er en knap 

ressource, som skal anvendes så klogt som muligt og 

til størst mulig gavn for Aarhus’ fremtidige udvikling. Er-

hvervsudviklingen skal ses i tæt sammenhæng med by-

ens befolkningstilvækst og ske under hensyntagen til 

kommunens store grundvandsfølsomme områder.

Byrådet har vedtaget et mål om, at Aarhus i 2050 skal 

have 250.000 arbejdspladser, og med de nuværen-

de konjunkturer er der god grund til at tro, at målet kan 

nås. Den forventede vækst fra de nuværende 190.000 ar-

bejdspladser over de næste 30 år stiller derfor krav om 

en langsigtet plan for at sikre plads til den fremtidige ud-

vikling af både de eksisterende og helt nye erhvervsom-

råder. 

Aarhus har en varieret erhvervsstruktur, hvilket fremgår 

af figur 1. Derfor er der behov for erhvervsområder til virk-

somhedstyper med forskelligt behov.

Erhverv i den blandede by 

I takt med væksten i service-, kultur- og videnbaserede 

arbejdspladser og den teknologiske udvikling i produkti-

onserhvervene er det gradvist blevet nemmere og mere 

oplagt at blande boliger og arbejdspladser, fordi mange 

nye virksomhedstyper f.eks. inden for den offentlige sek-

tor, ikke – eller kun minimalt - miljøbelaster omgivelserne. 

Sådanne virksomheders behov kan derfor nemmere ind-

passes i områder med boliger og andre miljøfølsomme 

anvendelser. Desuden giver et miks af boliger og erhverv 

nye muligheder for at skabe en mere levende by og sam-

tidig opfylde et stigende antal virksomheders ønske om 

at ligge tæt på forskellige byfunktioner.  

De seneste 10 år er cirka 2/3 af væksten i antallet af ar-

bejdspladser sket i byområder, hvor der er mulighed for 

både boliger og erhverv. Det vil sige i områder som f.eks. 

City, Aarhus Ø, Godsbanearealerne, Katrinebjerg mv. En 

udvikling som vel at mærke forventes at fortsætte. 

Erhverv i erhvervsområderne

I Aarhus findes der også industri-, produktions- og hånd-

værkervirksomheder, der ikke altid kan placeres tæt på 

f.eks. boliger. Disse virksomhedstyper hører til i erhvervs-

områder, hvor de ikke generer deres omgivelser, og hvor 

de har gode udfoldelsesmuligheder. 

Denne type virksomheder skal der også være plads til i 

Aarhus i fremtiden. Forventningen er at 1/3 af væksten i 

antallet arbejdspladser vil ske i erhvervsområderne, hvor 

der er plads til virksomheder, der enten ikke kan eller vil 

KILDE: DANMARKS STATISTIK

ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSTYPER
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ligge tæt på boliger og andre miljøfølsomme anvendelser. 

I denne temaplan er der udelukkende fokus på udviklin-

gen af de aarhusianske erhvervsområder uden for den 

blandede by, det vil sige de rene erhvervsområder. Te-

maplanen indeholder derfor også de forslag til planæn-

dringer, der følger moderniseringen af Planloven fra 2017, 

der skal sikre produktionserhvervene udviklingsmulighe-

der og stiller krav om større hensyntagen til denne virk-

somhedstype i den kommunale planlægning.

Temaplanens mål og midler:

Det er temaplanens hovedformål:

 ■ at undgå fremtidige miljøkonflikter og skabe bed-

re og mere langsigtede udviklingsmuligheder for 

virksomheder inden for produktions-, transport- og 

værkstedserhverv, som ikke kan placeres i nærheden 

af områder, der er forbeholdt miljøfølsom anvendelse 

fx boligformål. 

 ■ at fremme branchefællesskaber mellem virksomhe-

der, der kan have gavn af at ligge geografisk tæt på 

hinanden f.eks. som følge af fælles kundegrundlag. 

Det gælder fx de mindre håndværker- og værksteds-

virksomheder og pladskrævende detailhandelsvirk-

somheder mv.

 ■ at skabe attraktive områder til arbejdskraftintensive 

virksomheder, som ikke kan eller ønsker en placering 

i den blandede by. Sådanne virksomheder ønsker af 

hensyn til medarbejderne ofte at ligge tæt på den 

kollektive infrastruktur.

Temaplanens målsætninger søges tilvejebragt gennem 

følgende overordnede planlægningsgreb:  

 ■ Reservation og differentiering af arealer til de forskel-
lige virksomhedstypers objektive behov med henblik 
på både at fremme branchefællesskaber og øge 
virksomhedernes investeringssikkerhed

 ■ Justering af miljøklasserne i de ubebyggede erhvervs-
arealer, så fremtidige miljøkonflikter så vidt mulig 
undgås, samt fastlæggelse af konsekvenszoner om 
produktionserhvervsområder 

 ■ Muliggørelse af pilotprojekter med helhedsplan- 
lægning i ældre etablerede erhvervsområder, der skal 
sikre arbejdskraftintensive virksomheder mere attrak-
tive lokaliseringsmuligheder.  
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Infrastruktur og mobilitet 
God mobilitet er en vigtig rammebetingelse for virksom-

heders lokalisering og vækst. God mobilitet handler om, 

at medarbejdere let kan komme til og fra arbejde, og at 

varer let kan transporteres rundt. Blandt andet derfor ar-

bejder Aarhus Kommune kontinuerligt for at forbedre 

mobiliteten.

Aarhus vokser – både som følge af erhvervsudviklingen 

og fordi vi bliver flere aarhusianere. En naturlig konse-

kvens af denne vækst er en stigende trængsel. I Aarhus 

er trængselsproblemerne i helt overvejende grad knyttet 

til relativt korte tidsrum i myldretiden om morgenen og 

om eftermiddagen.

Aarhus Kommune arbejder hele tiden med strategiske 

udbygninger af det overordnede vejnet, så infrastruktu-

ren udnyttes optimalt, men alle erfaringer viser, at vi ikke 

kan afhjælpe trængselsproblemer alene ved udbygning 

af vejnettet. 

Byrådet har derfor besluttet, at den fremtidige vækst i 

mobilitet skal ske i en flerstrenget strategi, som omfatter 

fire overordnede virkemidler. 

Strategien er udtryk for en prioritering, hvor der anlæg-

ges en helhedsbetragtning, og hvor brugen af først-

nævnte virkemidler går forud for sidstnævnte. En sådan 

tilgang er mest hensigtsmæssigt for samfundet – både 

økonomisk og miljømæssigt:

 ■ Påvirkning af efterspørgsel efter transport, især ved at 
minimere transportbehov gennem en bevidst byplan-
lægning (kompakte byer, fortætning mm.)

 ■ Påvirkning af transportadfærd og -vaner, herunder 
valg af transportmiddel, udnyttelse af køretøjer, frem-
me af kombinationsrejser og energieffektiv transport

 ■ Regulering af indretning og udnyttelse af eksisterende 
infrastruktur – herunder ved hjælp af ITS (Intelligente 
Transport Systemer)

 ■ Udvikling og udbygning af større, ny infrastruktur og 
nye transportudbud (anlæg)

RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE HEN-
SYN SOM GRUNDLAG FOR 
TEMAPLANENS INDHOLD
I dette afsnit beskrives de rammevilkår, der gælder for 

planlægningen af de aarhusianske erhvervsarealer. 

Det vil sige de lovkrav, kommunale beslutninger, grund-

vandshensyn mv. som udgør temaplanens råderum. Te-

maplanen ændrer ikke på disse fundamentale vilkår, 

men viser hvordan den fremtidige planlægning for er-

hvervsarealerne skal ske i samspil med de overordnede 

rammevilkår.       

Et vigtigt rammevilkår for erhvervsområdernes attraktivi-

tet er den trafikale infrastruktur, idet mobilitet uden tvivl 

er en af de vigtigste parametre, når virksomheder skal 

finde ny lokalisering. Derfor skal den infrastrukturelle pla-

cering altid indgå som et vigtigt element i planlægnin-

gen af byens erhvervsarealer.

Et andet vilkår er ændringen i Planloven fra 2017, hvor det 

blev besluttet, at der skal udvises større hensyn til pro-

duktionsvirksomheder i kommunernes planlægning. For-

målet et at sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder. 

Kravet om implementeringen af den nye lovgivning har 

derfor betydning for temaplanens indhold bl.a. gennem 

registrering af konsekvenszoner i forhold til produktions-

erhverv. 

Det tredje vigtige vilkår, som Temaplanen skal indpasse 

i, er byrådets vedtagelse af Vandvision 2100 og Vandfor-

syningsplan 2016-2023, idet erhvervsudviklingen skal ske 

under hensyntagen til Aarhus Kommunes store grund-

vandsfølsomme områder.

Det fjerde vilkår, som temaplanen for erhvervsarea-

ler skal koordineres med, er rammerne i den kommen-

de temaplan: ’En grønnere by med mere blåt’, som pt. 

er under udarbejdelse.  Koordineringen skal sikre, at der 

i den fremtidige planlægning for erhvervsområderne ta-

ges højde for, at visse erhvervsområder delvist er over-

svømmelsestruede ved skybrud og placeret på vandets 

strømningsveje.    
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I forhold til erhvervsudvikling og minimering af transport-

behov har Aarhus Kommune en såkaldt lokaliserings-

strategi baseret på erhvervstyper. 

Her søges transporttunge virksomheder fortrinsvis pla-

ceret i tilknytning til det overordnede vejnet med nem ad-

gang til motorvejsnettet, mens arbejdspladstunge virk-

somheder i højere grad søges etableret i de vækstakser, 

der er lagt ud i tilknytning til de nuværende og kommen-

de letbaneetaper, så flest muligt kan udnytte den kollek-

tive trafik. 

I forhold til adfærd er udbygningen af den kollektive tra-

fik vigtig, og der er fokus på en fortsat udbygning af let-

banenettet. Sideløbende udbygges stinettet tilsvarende, 

så flere kan få muligheden for at cykle til og fra arbejde.

Desuden ses på mulighederne for at fremme kombinati-

onsrejser og deleøkonomiske transportløsninger.

Virksomhederne selv skal også spille en væsentlig rolle i 

forhold til at mindske trængslen. Virksomhederne opfor-

dres til at give deres medarbejdere adgang til forskellige 

værktøjer. De kan for eksempel forsøge sig med forskud-

te arbejdstider, samkørsel, hjemmearbejde, skype-mø-

der og lignende teknologier for at mindske myldretidstra-

fikken.

Sikring af gensidigt miljøhensyn
De fleste miljøkonflikter opstår i byområder, hvor nye mil-

jøfølsomme anvendelser, som fx boliger og institutioner 

placeres i nærheden af eksisterende produktionsvirksom-

heder, transportvirksomheder eller lignende. Opførelse af 

nye boliger i nærheden af eksisterende produktionsvirk-

somheder kan medføre skærpede miljøvilkår for virksom-

hederne og dermed skabe usikkerhed omkring deres in-

vesteringssikkerhed og udviklingsmuligheder. 

For at undgå sådanne miljøkonflikter og i overensstem-

melse med planlovens nye bestemmelser om at sik-

re produktions- og transportvirksomhedernes fortsat-

te drifts- og udviklingsmuligheder, skal der i planlægnin-

gen tages hensyn til både støjpåvirkning af omgivelser-

ne og påvirkning af omgivelserne med lugt-, støv- og an-

den luftforurening. 

Miljøkonflikter kan variere i både type og omfang alt 

afhængig af virksomhedens produktion, dens forur-

ningskilder, placering og udviklingsbehov.  Det samme 

gælder forebyggelsen af miljøkonflikterne. Nogle milj-

økonflikter kan undgås eller minimeres ved hjælp af tek-

niske løsninger og ændrede procedurer. Andre miljøkon-

flikter som følge af f.eks. lugtgener kræver andre tiltag.  
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KONSEKVENSZONE
FRIHOLDELSE FOR 

MILJØFØLSOM ANVENDELSE

ZONERING
OMRÅDET ANVENDES TIL AFLASTNINGSCENTER 
- EN IKKE MILJØFØLSOM ANVENDELSE

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
BRUGES, NÅR DER ER BOLIGER TÆT PÅ MILJØBELA-
STENDE ERHVERV - I PRAKSIS I FORM AF STØJVOLD

KORT 1.
MULIGHEDER FOR ZONERING I FORHOLD TIL MILJØBESKYTTELSE

De planlægningsværktøjer kommunen kan anvende til 

at forebygge og mindske potentielle miljøkonflikter er føl-

gende:

Afstandskrav/konsekvenszone

Zonering

Afværgeforanstaltninger

Det er den konkrete planlægningssituation, der definerer 

hvilket redskab, der bedst kan løse mulige miljøkonflikter.  

Brug af afstandskrav/konsekvenszoner 

Dette redskab bruges i tilknytning til produktions- og 

transporterhvervsområderne, hvor der ikke i forvejen er 

miljøfølsom anvendelse i de tilstødende områder.

Brug af zonering

Zonering kan anvendes, hvor der i forvejen er placeret ik-

ke-miljøfølsomme anvendelser i tilknytning til et produk-

tions- og transporterhvervsområder, eller hvor sådanne 

anvendelser planlægges i en zone omkring et produkti-

ons-og transporterhvervsområde. De konsekvenszoner, 

der er fastlagt inden for erhvervsområdernes afgræns-

ning, er i praksis en sådan zonering. 

Brug af afværgeforanstaltning

Afværgeforanstaltninger er et redskab, der kan bruges 

i forhold til placering af miljøfølsom anvendelse i tilknyt-

ning til miljøbelastende virksomheder, hvor der ikke er 

fastlagt konsekvenszoner eller anden zonering. En lokal-

plan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 

anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om 

etablering af afskærmningsforanstaltninger, som kan sik-

re den fremtidige anvendelse mod støjgener, f.eks. i form 

af en støjvold. 

På kortet nedenfor er illustreret, hvilke redskaber, der kan 

anvendes i de forskellige situationer.     

Alle tre redskaber er taget i anvendelse i temaplanen til 

sikring af virksomhedernes miljøvilkår, og for at miljøkon-

flikter undgås. 
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: OSD  OG INDVINDINGSOPLANDE

: SÅRBARE OMRÅDER

: ERHVERVSOMRÅDER OMFATTET AF PLANEN

KORT 2. 
ERHVERVSOMRÅDER OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE
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Grundvandsbeskyttelse
Byrådet har i Vandvision 2100 og Vandforsyningsplan 

2016-2023 fastsat et mål om, at Aarhus forsat skal være 

selvforsynende med drikkevand. 

Det er vurderet, at der kan indvindes tilstrækkeligt med 

drikkevand til kommunens befolkning også efter 2050, 

når vi udnytter arealerne til byvækst klogt, så både 

grundvandsbeskyttelsen og grundvandsdannelsen sik-

res.

I Vandområdeplanerne har staten reserveret områder 

til den nuværende og fremtidige vandindvinding i både 

by- og landzone benævnt: ’Områder med særlige drik-

kevandsinteresser (OSD)’. Inden for OSD har staten des-

uden udpeget områder, som er særligt sårbare over for 

forurening, og hvor der sker stor grundvandsdannelse.

Den naturlige beskyttelse af grundvandet hænger pri-

mært sammen med forekomsten af lerlag over grund-

vandsmagasinerne. De steder, hvor lerlaget er mindre 

end 15 meter sammenhængende ler, siver vandet hur-

tigt ned gennem jorden, og danner relative store mæng-

der grundvand. Den hurtige nedsivning betyder også, at 

områderne er sårbare over for forurening. Det østjyske 

landskab er præget af istiderne, som har formet land-

skabet og skubbet rundt på jordlagene så der lokalt kan 

være ”kortslutning” mellem de ellers tætte lerlag. Sådan-

ne kortslutninger indgår også i statens vurdering af sår-

barheden.

Nogle virksomhedstyper og anlæg udgør en væsentlig ri-

siko for grundvandsforurening ved uheld, hvor der fx sker 

spild af mobile forureningskomponenter, som på grund 

af manglende binding, nedbrydning eller omdannel-

se kan udvaskes til grundvandet. Virksomheder med så-

danne risici kan ikke placeres i sårbare områder.

Virksomhederne kan som udgangspunkt heller ikke pla-

ceres i OSD-områderne. På den baggrund er der i kom-

muneplanen udpeget tre erhvervsområder uden for 

OSD, hvor sådanne virksomheder kan placeres, se kort 6, 

side 28. Virksomhederne kan dog undtagelsesvis place-

res i OSD-områder, hvis det godtgøres, at der er en særlig 

planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, og at 

faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Når der samtidig skal tages højde for de samlede effek-

ter på natur, vandløb og biodiversitet og målet om at 

holde drikkevandsindvindingen inden for kommunens 

grænser, er grundvandsressourcen samlet set under 

pres. Dette har været erkendt siden vedtagelsen af den 

første statslige vandplan 2009.

En væsentlig forudsætning for kommunens fortsatte 

vækst er, at forurening forbygges, og at muligheden for 

grundvandsdannelse ikke reduceres væsentligt på grund 

af byudvikling eller andre tiltag, hvor overfladen befæ-

stes og regnvandet afledes direkte til vandløb, søer eller 

Aarhus bugten.

På den baggrund er det i Kommuneplan 2017 indføjet 

i kommuneplanrammerne for erhvervsarealer i sårba-

re områder, at der på arealer, der er registreret som sår-

bare for grundvandet, må højst 50 % af den enkelte ejen-

dom bebygges eller befæstes. Dette krav vil dog even-

tuelt kunne fraviges på baggrund af materialevalg eller 

tekniske løsninger, der sikrer en tilsvarende grundvands-

dannelse. Der er i forbindelse med temaplanen fulgt op 

på dette tiltag i de områder, der er tilføjet erhvervsområ-

derne.

Kort 2 viser, at flere af Aarhus Kommunes erhvervsarea-

ler er placeret i OSD og indvindingsoplande og enkelte 

også i sårbare områder. Dette er der taget højde for i te-

maplanen. 

Rammer for placering af miljøbelastende virksom-

heder, der kan være grundvandstruende

Nogle virksomhedstyper og anlæg kan udgøre en væ-

sentlig risiko for grundvandsforurening ved uheld, hvor 

der fx sker spild af mobile forureningskomponenter, som 

på grund af manglende binding, nedbrydning eller om-

dannelse kan udvaskes til grundvandet. 
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Lokalisering af den type virksomheder må ikke ske i om-

råder med særlige drikkevandsinteresser, der er sårbare 

eller i 300 meters zoner omkring almene vandforsynings-

boringer. 

Erfaringen er, at der i løbet af en planperiode kun kom-

mer enkelte ansøgninger om etablering af mindre eller 

mellemstore potentiel grundvandstruende virksomheder, 

der skal håndtere store mængder kemi. 

Der forventes i fremtiden fortsat at være en lav efter-

spørgsel efter arealer til denne type virksomheder.  Er-

hvervsarealer i områder uden særlige drikkevandsinteres-

ser er også relevante at friholde til virksomheder med et 

stort arealbehov, og hvor der er behov for relativ stor af-

stand til beboelser. Det er således vigtigt, at der ”økono-

miseres” med disse erhvervsarealer, dvs. at arealerne ikke 

bruges til f.eks. placering af virksomheder, der uden pro-

blemer kan placeres i erhvervsområder med særlige drik-

kevandsinteresser.

 

Med temaplanen udlægges ikke mere areal til potentiel 

grundvandstruende virksomheder end det, der allerede 

er udlagt. Virksomhederne kan dog undtagelsesvis pla-

ceres i OSD-områder, såfremt det godtgøres, at der er 

en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placerin-

gen, og at faren for forurening af grundvandet kan fore-

bygges.

I de tilfælde hvor særligt miljøbelastende virksomheder ik-

ke kan finde en egnet lokalisering i Aarhus, der opfylder 

virksomhedens behov, skal der i samarbejde med den 

pågældende virksomhed tages kontakt til vores samar-

bejdspartnere i nabokommunerne, som har egnede are-

aler til denne virksomhedstype. 
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Grundvandstruende virksomheder omfatter følgende virksomhedstyper:

 » Autoophug, demontering og aftapning af kemikalier og andet farligt affald fra udtjente køretøjer, køle-

skabe og elektronisk udstyr samt shredder-anlæg, hvor der sker neddeling eller fragmentering af udtjen-

te køretøjer, køleskabe og elektronisk udstyr. 

 » Anlæg for nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald. 

 » Jordrenseanlæg. 

 » Asfaltfabrikker. 

 » Glasuld- og Mineraluldsfabrikker. 

 » Træimprægneringsvirksomheder. 

 » Stålvalseværker, jern- og metalstøberier. 

Listen over grundvandstruende virksomheder, der som udgangspunkt heller ikke placeres i sårbare 
områder med mindre der foretages overordnede tekniske tiltag til sikring mod forurening omfatter 
også følgende: 

 » Flyvepladser og større transportvirksomheder; godsbanestationer, transportcentre, større varetermina-

ler og lignende. (Oliespild fra lastbiler, vaskepladser, omlastning af kemikalier) 

 » Benzinstationer. Større nedgravede tanke og rørledninger med olie. (Olie- og benzinprodukter, uheld i 

forbindelse med påfyldning og tankning) 

GRUNDVANDSTRUENDE VIRKSOMHEDER

Overordnede tekniske tiltag til sikring mod forurening skal formuleres ud fra nedenstående princip-
per: 

 » Sikring af at virksomheder med udendørs opbevaring og håndtering af materialer eller stoffer, der let 

udvaskes til jord og grundvand, er passende sikret mod voldsomme klimatiske ændringer, f.eks. at store 

regnvandsmængder, der potentielt er forurenet, kan bortledes forsvarligt. 

 » Opbevaring af råvarer og affald på tætte belægninger og med kontrolleret afløb. 

 » Minimering af risiko for ikke opdaget spild, når tanke og rørføringer med kemikalier etableres over jor-

den, med kontrolleret opsamling af spild og kontrolprogram for anlægget. 

TEKNISKE TILTAG TIL SIKRING MOD FORURENING FRA GRUNDVANDSTRUENDE VIRKSOMHEDER
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Samspil med temaplanen: ’En grønnere by 
med mere blåt’
Temaplanen: ’En grønnere by med mere blåt’, følger op 

på visioner og retningsangivelser i Kommuneplan 2017 

for en attraktiv by og kommune med høj bykvalitet, hvor 

kommunen samtidig er robust over for skybrud. Med te-

maplanen sigtes der mod at opnå synergieffekter ved at 

samtænke forskellige planlægningsemner som rekreati-

ve arealer, klimatilpasning, mulige vådområder og om-

råder til forsinkelse af vand, varetagelse af naturbeskyt-

telsesinteresserne og sikring af landskabelige bevarings-

værdier. 

Nogle af erhvervsområderne er delvis oversvømmelses-

truede ved skybrud og placeret på vandets strømnings-

veje. I forbindelse med temaplanen for ’En grønnere by 

med mere blåt’ bliver disse områder udpeget i en sam-

menhængende blå-grøn struktur, hvor en videreudvik-

ling af de blå-grønne kvaliteter vil bidrage til at højne er-

hvervsområdernes attraktionsværdi og gøre dem me-

re robuste. De blå-grønne forbindelser vil også kunne bi-

drage til at integrere erhvervsområderne bedre i byen. 

Da processen om temaplanen for erhvervsarealer ligger 

forud for den blå-grønne temaplan, bliver dette tema 

kun sporadisk behandlet i temaplanen for erhvervsarea-

ler i form af udpegning af områder/grønne og blå forbin-

delser, der indgår i erhvervsområderne. 

De nærmere tiltag i form af retningslinjer eller evt. ram-

mebestemmelser vil indgå i den blå-grønne temaplan. 

I forbindelse med den blå-grønne temaplan vil det blive 

tilstræbt at skabe tid og plads til vandets passage ad ho-

vedstrømningsveje. Visse af erhvervsarealerne, hvor der 

kommer til at ske ændringer, ligger i disse forløb og der 

vil i forbindelse med den blå-grønne temaplan blive sup-

pleret med rammebetingelser herom for de rammeom-

råder, temaplanen omfatter. 

Tid og plads til vand vil i øvrigt blive koblet med en analy-

se af, hvor der er mangel på grønt, som forventes at blive 

fulgt op af udpegning af interesseområder til parker.
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Tid og plads til vand vil i øvrigt blive koblet med en analy-
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fulgt op af udpegning af interesseområder til parker.



18             Temaplan om erhverv Temaplan om erhverv            19

REVISION AF LOKALPLANER – MIDLET TIL 
REALISERING AF TEMAPLANENS MÅL 
I forbindelse med temaplanen for erhvervsarealer er der 

foretaget en kortlægning og analyse af plangrundlaget 

for langt størstedelen af Aarhus Kommunes erhvervsom-

råder. 

For de fleste områder ligger der en lokalplan til grund for 

udviklingen. I mange af de ældre områder er det dog 

forsat byplanvedtægter fra før kommunesammenlæg-

ningerne i 1970, der danner grundlag for byggesagsad-

ministrationen. For mange af de erhvervsområder, der 

er udviklet efter 1970, stammer lokalplangrundlaget fra 

1980-erne. Der er med andre ord tale om plangrundlag, 

som ofte ikke modsvarer aktuelle behov i form af anven-

delse og tætheder og som heller ikke lever op til nutidens 

intentioner i forhold til miljø, grundvandsbeskyttelse osv. 

Et hovedemne i temaplanen er at sikre virksomhedernes 

fremadrettede investeringssikkerhed og forhindre, at der 

opstår konflikter i forhold til miljøfølsomme formål på til-

stødende områder.    

Nye lokalplaner vil således skulle igangsættes for at virke-

liggøre kommuneplanen for at sikre en række områders 

fremtid som produktionserhvervsområder. Lokalplaner 

vil skulle udarbejdes i de situationer, hvor det gældende 

lokalplangrundlag ikke modsvarer produktionsvirksom-

heders behov eller eventuelt for mere generelt at sikre 

områdernes fremtid for produktionserhverv. 

Mange af de ældre lokalplaner og byplanvedtægter mu-

liggør et relativt stort antal boliger i tilknytning til virk-

somheder. Navnlig håndværkervirksomheder og andre 

mindre virksomheder har gjort brug af dette i en del er-

hvervsområder. Flere af disse ejendomme bruges i dag 

alene til boligformål, og virksomhedsaktiviteten er op-

hørt. 

Boliger uden erhvervstilknytning i et erhvervsområde kan 

sætte begrænsninger for de øvrige virksomheders ud-

viklingsmuligheder og hæmme et områdes tiltræknings-

kraft over for nye virksomheder. For at beskytte kommen-

de erhvervsområder mod denne gradvise transformati-

on, vil det i kommende lokalplaner for erhvervsområder 

ikke være muligt at tilknytte en bolig til virksomheden. 

Temaplanen udpeger desuden et udsnit af de eksiste-

rende erhvervsarealer til henholdsvis byomdannelse, 

(blandet bolig- og erhverv samt boligformål). og for to 

områder, hvor der sigtes mod fortætning for en mere ar-

bejdspladsintensiv udnyttelse. Fælles for disse områder 

er, at ny anvendelse eller ændrede miljøklasser er nød-

vendige for at revitalisere områderne. I disse områder vil 

ny lokalplanlægning være nødvendig for at muliggøre vi-

sionerne for områderne.  

Temaplanen udpeger ligeledes en række områder, hvor 

der er behov for højere miljøklasser, end der gives mulig-

hed for i den gældende planlægning. 

Temaplanen danner således grundlag for erstatning af 

ældre lokalplaner og byplanvedtægter på følgende præ-

misser:

 ■ Sikring af anvendelse til produktionserhverv (herunder 

udfasning af muligheden for at etablere boliger) eller 

andre situationer, hvor anvendelsen i eksisterende 

lokalplaner skal konkretiseres mere end i det gælden-

de grundlag.

 ■ Helhedsplanlægning for de to cases i Viby Syd og 

Brabrand.

 ■ Konvertering til andre formål end erhverv.

 ■ Herudover vil der forsat skulle udarbejdes nye lokal-

planer for bar-mark arealer.

I første omgang vil det formentlig være konverteringsøn-

sker, der imødekommes, der udløser det største behov 

for lokalplanlægning.
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NYE STRATEGISKE TILTAG I ERHVERVSOM-
RÅDERNE 
I dette afsnit beskrives de strategiske planlægningsmæs-

sige tiltag, der med Temaplanen for erhvervsarealer skal 

sikre, at Aarhus Kommune har erhvervsarealer til langt de 

fleste virksomhedsbehov i den kommende planperiode. 

Da vi ikke kender den fremtidige efterspørgsel efter area-

ler udover, at den bl.a. varierer i takt med de økonomiske 

konjunkturer, er udgangspunktet for temaplanen en ana-

lyse af arealbeholdning – i både de etablerede erhvervs-

områder og de ubebyggede områder. Det vil sige hvilke 

arealer findes, hvad karakteriserer dem, og hvilke virksom-

hedskategorier er der plads til i de forskellige områder. På 

det grundlag vurderes det, om der er arealer til at dække 

virksomhedernes behov. 

Virksomhedernes objektive behov varierer. Der er fx for-

skel på om der er tale om en produktionsvirksomhed eller 

et kontordomicil, virksomhedens miljøklasse, antal medar-

bejdere osv. Det er derfor vigtigt, at der i Aarhus findes et 

varieret udbud af erhvervsarealer, der kan dække de fleste 

virksomheders behov.

I dette afsnit redegøres først for temaplanens konsekven-

ser i forhold til arealbeholdningen til erhverv. Det vil si-

ge inddragelse af og tilbageførsel af perspektivarealer 

samt omfanget af nuværende erhvervsarealer, der fore-

slås at overgå til andre formål. Dernæst redegøres der 

for hvor, der med temaplanens nye rammer er plads til 

forskellige virksomhedskategorier

 I forhold til produktionserhverv beskrives ligeledes, hvor-

dan der planlægningsmæssigt sker en fremtidssikring af 

deres lokaliserings- og udviklingsmuligheder.

Med temaplanen udlægges ikke nye erhvervsarealer 

til virksomheder i de lave miljøklasser, der kan integre-

res med boliger og andre miljøfølsomme erhverv. Vur-

deringen er, at der er tilstrækkeligt med arealer til det-

te behov. I stedet beskrives, hvordan der med temapla-

nen skabes mulighed for at igangsætte pilotprojekter in-

den for helhedsplanlægning i etablerede erhvervsområ-

der med henblik på at fremme en modernisering og for-

tætning og dermed en bedre udnyttelse af især ældre er-

hvervsområder. 
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: KOMMUNALT EJEDE ERHVERVSAREALER

: PRIVATEJEDE ERHVERVSAREALER

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 3 
UBEBYGGEDE ERHVERVSAREALER



22             Temaplan om erhverv Temaplan om erhverv            23

Arealbeholdning til erhverv 

Baseret på opgørelsen fra juni 2019 er der 730 ha ube-

byggede erhvervsarealer til rådighed i Kommuneplan 

2017. Heraf er 299 ha lokalplanlagt.

Aarhus Kommune ejer heraf 348 ha, hvoraf 153 ha er lo-

kalplanlagt. Med temaplanen udvides erhvervsarealerne 

med 145 ha ubebygget areal samtidig med, at 44 ha til-

bageføres til perspektivareal. I temaplanen for erhvervs-

arealer er 818 ha ubebygget, altså en tilvækst på 88 ha i 

forhold til opgørelsen juni 2019. 

Med temaplanen inddrages et større perspektivareal 

ved Framlev på 87 ha og mindre arealer på ved Lisbjerg 

på 42 ha og til udvidelse af Hørkram ved Kolt på 9 ha. 

Desuden inddrages et mindre bebygget areal ved Edwin 

Rahrs Vej. 

Det er forventningen, at der med temaplanens ramme-

belagte arealudlæg er tilstrækkeligt med erhvervsarea-

ler til de næste 12 år. Det er dog en overordnet præmis, at 

hvis der i helt særlige tilfælde opstår problemer med lo-

kalisering af strategisk vigtige virksomheder, kan yder-

ligere perspektivarealer inddrages i løbet af planperio-

den. 

Kort 3 viser de ubebyggede erhvervsarealer efter temap-

lanen og den del heraf, der er kommunalt ejede. De ud-

gør i alt 360 ha. 

Med temaplanen overføres samtidig 175 ha til den blan-

dede by, hvoraf langt den overvejende del er udbyg-

get. 14 ha der overgår til rent boligområde, er dog ube-

bygget ligesom mindre ubebyggede arealer overføres til 

blandet by.

Områder til virksomheder med forskellige 
behov 
Som udgangspunkt for analysen af hvilke erhvervsarea-

ler i Aarhus, der kan dække de forskellige virksomheders 

behov er der defineret følgende overordnede virksom-

hedskategorier:  

Et kommunalt ejerskab til erhvervsjord giver flere for-

dele. Som ejer kan kommunen selv styre planlægnin-

gen samt sikre, at arealerne udbydes og sælges på det 

rigtige tidspunkt og til den rigtige virksomhedstype. 

Kommunen kan med andre ord understøtte væksten 

og samtidigt, via strategisk planlægning, sørge for at 

der, i videst muligt omfang, er arealer til både de små 

og store virksomheder, der ønsker at udvide eller flyt-

te til Aarhus. 

Sådanne muligheder har kommunen ikke for så vidt 

angår de privat ejede arealer. Private lodsejere af er-

hvervsarealer er ikke altid interesserede i at sælge de-

res arealer, selvom der er en virksomhed, der er parat 

til at købe. Væksten i Aarhus betyder, at private lods-

ejere i visse tilfælde vil udskyde en beslutning om at 

sælge deres arealer ud fra en forventning om, at are-

alet kan blive mere værd i fremtiden. Det betyder i re-

aliteten, at nogle af de privatejede erhvervsarealer ik-

ke er til rådighed, selvom de indgår i opgørelsen af de 

868 ha. 

 ■ Virksomheder med store arealbehov. Der differen-

tieres mellem arealbehov på 10 ha og derover og 

arealbehov mellem 5-10 ha

 ■ Produktionsvirksomheder, der ikke kan placeres i nær-

heden af miljøfølsomme erhverv og boliger

 ■ Transporterhverv, hvor adgang til motorvejsnettet er 

et ufravigeligt krav.

 ■ Mindre virksomheder- herunder håndværkervirksom-

heder

 ■ Pladskrævende detailvirksomheder

 ■ Arbejdskraftintensive virksomheder i miljøklasse 1-3.

For kategorien ”Virksomheder med store arealbehov” af-

dækker afsnittet alene, hvilke arealer, der finder i de ube-

byggede områder, mens det for de øvrige virksomheds-

kategorier afdækkes både de ubebyggede og de ud-

byggede arealer.

KOMMUNALT VERSUS PRIVAT EJERSKAB TIL ERHVERVSJORD
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: TUNGE VIRKSOMHEDER - MILJØKLASSER 4-6

: FLEKSIBEL ANVENDELSE - MILJØKLASSER 1-6

: LET ERHVERV - MILJØKLASSER 1-3

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 4 
UBEBYGGEDE AREALER TIL VIRKSOMHEDER MED STORE 
AREALBEHOV FORDELT PÅ MILJØKLASSER
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Arealer til virksomheder med store arealbehov
Som det ses på kort 4, udpeges det store ubebyggede-

areal ved Framlev, som den primære lokaliseringsmulig-

hed for virksomheder på over 10 ha. Arealet udgør sam-

let 194 ha. Det er forholdsvis sjældent, at der efterspørges 

arealer til enkeltvirksomheder over 10 ha. Vurderingen er 

derfor, at arealet sagtens vil kunne udfylde behovet i en 

12-års planperiode. 

Herudover er det på kortet vist, hvilke andre arealer, der 

kan huse større virksomheder på op til 5 ha. Ud over are-

alet ved Framlev er der 189 ha, der kan anvendes til store 

virksomheder inden for de forskellige miljøklasser.
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: ANVENDELSE TIL PRODUKTIONSERHVERV UBEBYGGET

: ANVENDELSE TIL PRODUKTIONSERHVERV UDBYGGET

: KONSEKVENSZONER

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 5 
AREALER TIL PRODUKTIONSERHVERV
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Områder til produktionsvirksomheder
Aarhus Kommunes primære erhvervsområder til produk-

tionsvirksomheder fremgår af kort 5. 

Med temaplanen for erhvervsarealer udpeges erhvervs-

områder til disse virksomhedstyper, og der defineres en 

konsekvenszone omkring dem, som det ses på kortet.

Formålet med konsekenszonerne er at tydeliggøre, at 

kommunen i overensstemmelse med bestemmelserne i 

planloven ønsker at sikre produktionsvirksomhedernes 

drifts- og udviklingsmuligheder og ikke tillade anvendelse 

af disse arealer til andre formål.

I nogle af de udpegede produktionserhvervsområder fin-

des der i dag boliger, der i princippet kan få indflydelse 

på produktionsvilkårene. Problemstillingens omfang er 

gjort op til at omfatte 57 beboere på 25 adresser. For at 

sikre produktionsvilkårene fremadrettet kan der eventuelt 

blive tale om kommunale opkøb af nogle af boligerne.
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: OMRÅDER MED HØJE MILJØKLASSER

: OMRÅDER, HVOR HØJE MILJØKLASSER HÆVES

: IKKE GRUNDVANDSFØLSOMME ERHVERVSOMRÅDER TIL TUNG INDUSTRI

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 6 
PLADS TIL TUNGE PRODUKTIONSERHVERV
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Aarhus Kommunes primære erhvervsområder til pro-

duktionsvirksomheder fremgår også af kort 6. Her er det 

samtidig præciseret, hvor virksomheder inden for de tun-

ge miljøklasser, dvs. miljøklasserne 5 og 6, kan lokaliseres.

Udover at definere konsekvenszoner indsnævres mil-

jøklasserne for nogle af produktionserhvervsområder-

ne, primært således, at de letteste miljøklasser udgår. 

Det sker for at sikre, at der fremadrettet prioriteres plads 

til produktionserhverv med miljøkonsekvenser inden for 

produktionserhvervsområderne.

I enkelte af områderne hæves også den maksimale mil-

jøklasse, hvilket også ses på kort 6, hvor også de områ-

der, der ikke er grundvandsfølsomme, er fremhævet.
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: TRANSPORTCENTRE

: RELEVANTE OMRÅDER FOR TRANSPORTERHVERV 

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 7
OMRÅDER TIL TRANSPORTVIRKSOMHEDER
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Områder til transportvirksomheder
I Jylland findes tre hovedknudepunkter for virksomheder 

inden for transporterhvervene, Padborg ved grænsen til 

Tyskland, Trekants-området omkring Kolding og Frederi-

cia samt Aarhus og omegn. 

Når større transportvirksomheder og virksomheder med 

stort transportbehov lokaliserer sig i Aarhus, er det pri-

mært på grund af adgangen til motorvejene, E45, Her-

ning-Silkeborgmotorvejen og Djurslandsmotorvejen samt 

Aarhus Havn. Transporterhvervene har desuden brug for, 

at der er areal nok til – udover selve bygningen - at kunne 

rumme til- og frakørselsramper med vendeareal til tunge 

vognlæs. Det vurderes derfor, at tæthed til motorvejsnet-

tet og grundprisen er de to vigtigste lokaliseringsparame-

tre for denne type virksomheder. 

Årslev har i en lang årrække været det fortrukne lokalise-

ringssted i Aarhus for virksomheder inden for transpor-

terhvervene. Da Årslev er ved at være fuldt ud disponeret, 

peges der med denne temaplan på egnede områder, 

hvor adgangen til motorvejsnettet er særlig god, og som 

derfor er velegnede til lokalisering af transporterhverv. 

Det handler primært om det store areal ved Framlev, som 

også er nævnt som lokaliseringsmulighed for virksom-

heder med et stort arealbehov samt for de produktions-

virksomheder som vil etablere sig på bar mark.  Desuden 

er arealet ved Løgten i tilknytning til Djurslandmotorve-

jen med temaplanens nye rammer også en mulighed for 

transportvirksomheder.

Som det ses på kort 7, udgør arealet ved Framlev såle-

des et strategisk vigtigt område i forhold ti, at der med te-

maplanen kan peges på fremtidige lokaliseringsmulighe-

der, der kan dække virksomhedernes objektive behov. 

Det har hidtil været opfattelsen at området først skal 

bringes i spil, hvis Aarhus Kommune oplever en stigende 

reel interesse for området og når det anses for at det er 

økonomisk bæredygtigt at påbegynde en planlægning, 

byggemodning, udbud og salg. Det bemærkes i den 

sammenhæng, at hvis en virksomhed med stort plads-

behov udviser interesse, kan denne fungere som en ”first 

mover”, der kan gøre det attraktivt for kommunen at ”åb-

ne” Framlev. En realisering af Framlev vil under alle om-

stændigheder forudsætte en politisk beslutning. 
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: OMRÅDER TIL HÅNDVÆRKERERHVERV
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KORT 8 
OMRÅDER TIL HÅNDVÆRKERERHVERV
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Områder til håndværksvirksomheder og andre 
mindre virksomheder
Væksten i Aarhus og den deraf følgende byomdannelse 

betyder, at mindre virksomheder, herunder håndværker-

virksomheder, ofte bliver trængt væk fra deres oprindeli-

ge lokalisering til en placering i et erhvervsområde.  

Da kundeunderlaget ofte vil være lokalt baseret, er der 

behov for at kunne henvise disse virksomhedstyper til al-

ternative placeringsmuligheder i nærområdet. Det kræ-

Områder præciseret i forhold til, om der er ubebyggede grunde i de udpegede områder eller ej.  

1. AARHUS SYD. MINDRE OMRÅDE ØST FOR JOHNSON CONTROLS. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE

2. AARHUS SYD. MINDRE OMRÅDE ØST FOR BKI. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE.

4. AARHUS SYD. MINDRE OMRÅDE NORD FOR GUNNAR CLAUSENS VEJ. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE.

7. HASSELAGER. ELMEGÅRDSVEJ. DER ER UBEBYGGEDE GRUNDE.

11. HASSELAGER. HELE OMRÅDET MELLEM VED MILEPÆLEN OG KATTRUP. MANGE UBEBYGGEDE GRUNDE. 

22. STAVTRUP. HELE OMRÅDET VED VESTERMARKEN. MANGE UBEBYGGEDE GRUNDE.

24. MÅRSLET. UDBYGGET OMRÅDE.

25. HARLEV, DET MIDTERSTE OG DET NORDØSTLIGE OMRÅDE. DER ER UBEBYGGEDE GRUNDE.

29. ÅBY KLAMSAGERVEJ. RANDZONEN MOD BANEN. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE.

30. ÅBY. TOMSAGERVEJ. BAGESTE OMRÅDE. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE.

33. BRABRAND. ENGMARKEN. DER ER UUDNYTTET AREAL.

42. TILST, MINDRE OMRÅDE. INGEN UBEBYGGEDE GRUNDE.

43. TILST, HAVKÆRVEJ, HELE DET LILLE OMRÅDE. DER ER UBEBYGGEDE GRUNDE.

44. HASLE/TILST. RUNEVEJ. DER ER IKKE UBEBYGGET AREAL.

51. SKEJBY. JENS OLSENS VEJ. DER ER IKKE UBEBYGGET AREAL.

55. TRIGE. NORDLIG DEL AF OMRÅDET. DER ER UUDNYTTET AREAL.

56. TRIGE. VED RANDERSVEJ. LIDT UUDNYTTET KAPACITET.

60. LYSTRUP. TO OMRÅDER VED HENHOLDSVIS MØGELGÅRDSVEJ OG LÆGÅRDSVEJ. DER ER IKKE UBEBYGGET AREAL.

61. VEJLBY. STØRRE OMRÅDE. BUFFER MOD TUNG INDUSTRI. DER ER UUDNYTTET AREAL.

62. ARRESØVEJ. BUFFER MOD TUNG INDUSTRI. INGEN UUDNYTTEDE AREALER.

65. GL. EGÅ. HELE OMRÅDET. INGEN UUDNYTTET KAPACITET.

67. SKÆRING. SYDLIG DEL. LIDT UUDNYTTET KAPACITET.

69. SKØDSTRUP. OMRÅDE SYD FOR CARLETTI. DER ER UUDNYTTET AREAL.

72. SOLBJERG. HELE ERHVERVSOMRÅDET. DER ER UUDNYTTET AREAL. 

ver derfor, at der er erhvervsområder dedikeret til mindre 

virksomheder i miljøklasserne 2-4 fordelt over hele Aar-

hus Kommune.  

Der er i udpegningen lagt vægt på at styrke områder, 

hvor der i forvejen findes klynger af mindre virksomheder 

eller udstykninger, der i forvejen er udlagt til formålet.

På kortet ses de områder - markeret med rødt - der er 

udpeget til håndværkervirksomheder og andre mindre 

virksomheder:
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: OMRÅDER  TIL PLADSKRÆVENDE  DETAILHANDEL FASTHOLDES

: OMRÅDER TIL PLADSKRÆVENDE DETAILHANDEL UDFASES

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 9 
OMRÅDER TIL PLADSKRÆVENDE DETAILHANDEL
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Områder til pladskrævende detailhandel
En særlig kategori af arealudlæggene til erhverv mu-

liggør detailhandel i form af butikker, der forhandler 

pladskrævende varegrupper. Definitionen i planloven af 

de butikstyper, der indgår i denne kategori, har ændret 

sig gennem årene, og omfatter nu også sikkerhedsmæs-

sigt vanskelige varer, der ikke kan indpasses i en by eller 

bydel, uden at dette i sig selv skader bymiljøet.

Definitionen er ikke som tidligere anvendelsesmæssigt af-

grænset, men omhandler f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, 

campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tøm-

mer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, 

samt ammunition og eksplosiver.

Definitionen er ikke udtømmende, og der er heller ikke 

længere en bestemmelse om, at butikkerne alene må for-

handle denne oplistede varetype.

I Kommuneplan 2017 er der fokus på styrkelse af by- og 

bydelscentre. Dette afspejles i temaplanen, idet arealer til 

detailhandel i erhvervsområderne skal begrænses til det, 

der ud fra pladsmæssige, sikkerhedsmæssige og trafika-

le hensyn er mest hensigtsmæssigt. Det vil sige salg af va-

regrupper, der fylder så meget, at de skal kunne afhentes 

med en trailer bag på bilen. 

Temaplanen gengiver planlovens definition af vare-

grupper. Det aktuelle udlæg af arealer, der kan rumme 

denne type erhverv, er på godt 320 ha i Kommuneplan 

2017. Heraf indgår enkelte i byomdannelsesområderne, 

der ikke er omfattet af temaplanen. De områder, hvor 

der rent faktisk findes butikker, der forhandler pladskræ-

vende varegrupper, udgør kun ca. 150 ha af de udlagte 

områder omfattet af temaplanen. 

Som det fremgår af kort 9, foretages en reduktion af de 

udlagte arealer, så de strategiske udviklingsområder i 

Aarhus Syd og Brabrand samt det udbyggede områ-

de med hightec virksomheder i Skejby ikke længere ind-

går. Fokus rettes fremadrettet primært mod de områder, 

hvor der allerede er sket en udvikling til formålet, og hvor 

der er yderlig kapacitet til udvikling. 

De få nuværende virksomheder, der findes i de områder, 

der fremadrettet ikke længere er forbeholdt til pladskræ-

vende detailhandel, vil kunne fortsætte uhindret, men en 

ny lokalplan vil ikke kunne muliggøre nye butikker, der 

forhandler pladskrævende varegrupper i områderne.
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: LET ERHVERV KLASSE 1-3

: KONTORERHVERV

: OVERGÅR TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 10 
OMRÅDER TIL ARBEJDSKRAFTINTENSIVE VIRKSOMHEDER
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Områder til arbejdskraftintensive virksomheder i 
miljøklasse 1-3
Antallet af arbejdspladser inden for servicevirksomheder, 

herunder kontorvirksomheder, vokser kraftigt, og vurde-

ringen er, at der bliver behov for mere kontorbyggeri til 

både små og store virksomheder. 

En del af væksten i antal kontorarbejdspladser vil natur-

ligvis ske i den blandede by, men når det kommer til stør-

re virksomheder, vil der i nogle tilfælde også være behov 

for nybyggeri i erhvervsområderne. For at sikre den bedst 

mulige mobilitet er det naturligt, at de arbejdskraftinten-

sive virksomheder i miljøklasserne 1-3 placeres tæt på let-

bane og højklasset busforbindelse, 

Potentialerne for ny blandet by er store. På kort 10 vises 

de områder, der med planen overgår til blandet by og de 

områder, hvor der er fastlagt så lave miljøklasser, at om-

råderne potentielt kan integreres med øvrige byformål. 

Der er på kortet skelnet mellem erhvervsområder udlagt 

alene til kontorerhverv (miljøklasse 1) og mere blandede 

områder til let erhverv, miljøklasse 1-3.
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: CASES

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 11 
FORSØGSOMRÅDER I FORHOLD TIL HELHEDSPLANLÆGNING
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Fortætning og modernisering af ældre erhvervs-
områder
Mange danske erhvervsområder blev oprindeligt etab-

leret i 1960’erne og frem, hvor byerne var karakteriseret 

ved funktionsopdelte områder med boliger, erhverv, fritid 

og infrastruktur. En sådan adskillelse mellem funktioner-

ne giver ikke den samme mening i dag, Det betyder, at 

de ældre erhvervsområder– også i Aarhus - er under for-

andring. 

Væksten i Aarhus kombineret med en knaphed på area-

ler egnet til erhvervsformål betyder, at der er brug for at 

igangsætte en proces, der tilskynder en fornyelse og bed-

re udnyttelse af den potentielle ressource, der ligger i de 

ældre erhvervsområder. 

Modernisering, fortætning og omdannelse af eksisteren-

de erhvervsområder er imidlertid en vanskelig og lang-

sigtet proces med flere indbyggede barrierer. En af de 

væsentligste barrierer er, at der ofte er et lavt økonomisk 

incitament for ejere af nedslidte og utidssvarende byg-

ninger til enten at renovere eksisterende bygninger eller 

rive ned for at bygge nyt. Det skyldes, at nødvendige in-

vesteringer i ældre og utidssvarende kontorejendomme 

ofte ikke kan gennemføres med det nødvendige afkast. 

Desuden er der en risiko for, at lejeniveauet på nybygge-

de ejendomme bliver for højt sammenlignet med lejeni-

veauet i mere attraktive områder. 

Det betyder bl.a., at nogle af bygningerne får andre an-

vendelsesformål end erhverv. Der er bl.a. flere eksempler 

på nye anvendelser til fritidsformål. Det kan have både 

en positiv og en negativ effekt på et områdes attraktivi-

tet som erhvervsområde. Det er derfor en udvikling der 

skal følges. Som konkret case forslås området langs Sø-

ren Nymarks Vej afgrænset til et område, hvor der - ud-

over erhverv i de lettere miljøklasser - muliggøres fritidser-

hverv. 

Målet er at undersøge, hvordan det påvirker et erhvervs-

område. Fx forventes fritidserhverv i form af fitnesscen-

tre mv. at kunne understøtte de eksisterende aktiviteter i 

et erhvervsområde. Desuden kan nogle fritidserhverv ha-

ve et støjniveau, der gør en placering i et erhvervsområ-

de relevant. Der er dog vigtigt at holde sig for øje, at fri-

tidserhverv generelt bedre vil kunne understøtte livet i by-

en med en placering i et centerområde frem for i et er-

hvervsområde. 

En anden væsentlig barriere for omdannelse af et områ-

de er, at der ofte eksisterer modsatrettede interesser og 

forventninger i forhold til et områdes udvikling. Nogle ak-

tører ønsker at bevare status quo, f.eks. på grund af øn-

sket om at bevare et lavt huslejeniveau. Andre ønsker fle-

re investeringer til området, så området bliver mere at-

traktivt for nye virksomheder, og en tredje gruppe ønsker 

at et område helt ændrer status fra erhverv til boliger. 

I erhvervsområder, hvor der vurderes at være et væsent-

ligt uudnyttet fortætnings- og udviklingspotentiale og 

med god infrastruktur, kan der med fordel udarbejdes 

helheds- og udviklingsplaner. Planerne vil blandt andet 

skulle forholde sig til dimensioner, tæthed, afprøvning af 

nye samarbejdsformer med eksempelvis private aktører, 

kommunens og virksomhedernes rolle og ansvar i for-

hold til udviklingen af området – herunder kommunens 

rolle som jordopkøber. 

I første fase peges der med temaplanen på konkrete om-

råder i helholdsvis Aarhus Syd og Brabrand - se kort 11- 

som får rammebestemmelser, der muliggør fortætning 

ud fra en helhedsorienteret planlægning. Baggrunden 

for at pege på de to områder er primært, at der er ta-

le om ældre produktionserhvervsområder, der fremstår 

nedslidte, og hvor der er mindre aktivitet tilbage af den 

oprindelige anvendelse.  Samtidig er begge områder be-

gunstiget af en god infrastruktur med højklasset kollek-

tiv trafik og gode forbindelser til motorvejsnettet. Beg-

ge områder vurderes derfor at have et udviklings- og for-

tætningspotentiale.

Hvis det viser sig, at der kommer et positivt resultat ud af 

arbejdet med de to case-områder, vil der efterfølgende 

kunne muliggøres tilsvarende planlægning andre steder 

i områder udlagt til let erhverv eller kontorerhverv.
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: OVERGÅR TIL BOLIGFORMÅL

: OVERGÅR TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV

: NYT BYOMDANNELSESOMRÅDE

: FASTHOLDES TIL ERHVERV I ØVRIGT

KORT 12 
OMRÅDER DER KONVERTERES FRA ERHVERV TIL ANDRE FORMÅL
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Der er i forbindelse med temaplanen foretaget er grun-

dig kortlægning af områdernes funktioner og kvaliteter, 

der giver et godt afsæt for arbejdet med sådanne planer. 

Med Temaplanen muliggøres denne helhedsplanlæg-

ning og hvis den skal realiseres, er det vigtigt at inddrage 

interessenterne i områderne i processen, så de kan bidra-

ge med idéer til planens indhold. 

Omdannelse fra erhverv til blandet by og bolig-
formål.   

Flere af kommuneplanens nuværende erhvervsområder 

indeholder helt eller langt overvejende virksomheder, der 

udmærket kan samlokaliseres med boliger, og derfor i re-

aliteten kan understøtte intentionerne i kommuneplanen 

om mere blandede byfunktioner. 

Med en tættere bymæssig struktur vil der formodentlig 

mange steder også blive plads til flere arbejdspladser i 

en blandet by end i et mindre tæt rent erhvervsområde. 

På den måde er der med temaplanen lagt op til i høje-

re grad at sammensmelte byens funktioner i det omfang 

funktionerne miljømæssigt kan spille sammen.

Med temaplanen overføres en række områder til blandet 

by. Det drejer sig om områder, der er integrerbare med 

den blandede by, og som ikke indgår i konsekvenszoner 

omkring områder til produktions- eller transporterhverv. 

I alt overføres 180 ha til den blandede by, heraf 14 ha til 

rent boligområde og 18 ha indgår i byomdannelsesom-

råderne.

For en del af områderne er der aktuelle konkrete projek-

ter, der ønskes muliggjort i planlægningen. Uanset om 

der er tale om omdannelsesområder, hvor produktionen 

ophører, eller om det er områder hvor der i dag alene fin-

des kontorvirksomheder, indføjes i rammerne en forde-

lingsnøgle mellem boliger og erhverv. Det betyder, at om-

råderne ikke overgår udelukkende til boligformål. Der vil 

således forsat være en kapacitet til erhvervsudviklingen i 

mange af områderne. Enkelte af områderne – markeret 

med rødt på kort 11 - overgår til rent boligformål. 
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ERHVERV
 

Aarhus skal videreudvikles som en bredt ori-
enteret erhvervsby med fokus på de videns- 
og teknologibaserede virksomheder. Det er 
målsætningen, at der tilvejebringes 2.000 
nye arbejdspladser årligt, og at erhvervsud-
viklingen generelt skal ske efter erhvervs-
livets lokaliseringsbehov i samspil med en 
hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling af 
byen 

Kommuneplanen skal sikre, at der er attraktive area-

ler og rammer til den ønskede erhvervsudvikling. I Aar-

hus skabes langt de fleste nye arbejdspladser inden for 

serviceerhverv og vidensbaserede virksomheder. Det er 

primært virksomhedstyper, der ikke – eller kun minimalt 

– miljøbelaster omgivelserne og derfor kan indpasses i 

områder med boliger og andre støjfølsomme anvendel-

ser. Når byen bygges tættere, vil mange nye arbejdsplad-

ser blive etableret i Midtbyen, i vækstakserne og andre 

blandede byområder. 

Omkring 2/3 af de nuværende arbejdspladser findes in-

den for de blandede byområder og det er forventnin-

gen, at denne andel vil vokse.

Tilgængeligheden – navnlig med kollektiv trafik – har 

voksende betydning for, hvor erhvervene ønsker at pla-

cere sig. Handels- og højteknologiske virksomheder samt 

forskellige typer offentlige virksomheder og organisatio-

ner lokaliserer sig gerne i byens periferi, hvis tilgængelig-

heden er i orden. Det vil sige, at der også er basis for pla-

cering af den type virksomheder i den bymæssige kon-

tekst i for eksempel Gellerup eller i de nye byer Lisbjerg 

og Nye. 

Selvom mange arbejdspladser opstår uden for erhvervs-

områderne, er behovet for nye arealudlæg til rene er-

hvervsområder ikke reduceret gennem årene. Arbejds-

pladserne i de rene erhvervsområder udgør en tredjedel 

af det samlede antal arbejdspladser i kommunen og der 

skal forsat være god plads til de virksomhedstyper, der 

ikke er forenelige med miljøfølsom anvendelse, som boli-

ger og institutioner. Disse virksomhedstyper hører til i er-

hvervsområder, hvor de ikke generer deres omgivelser, 

og hvor de har gode udfoldelsesmuligheder. 

En væsentlig del af erhvervsområderne er udlagt til pro-

duktions- og transporterhverv, hvor virksomheder inden 

for de tungere miljøklasser kan lokaliseres. Her er virk-

somhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikret, da 

det med konsekvenszoner forhindres, at ny miljøfølsom 

anvendelse placeres i virksomhedernes nærhed. Formå-

let med at udpege disse erhvervsområder til disse virk-

somhedstyper og definere en konsekvenszone omkring 

dem, er at tydeliggøre, at kommunen vil sikre og ikke til-

lade anvendelse af disse arealer til andre formål. 

Væksten i Aarhus og den deraf følgende byomdannel-

se betyder, at håndværkervirksomheder og andre min-

dre virksomheder med en vis miljøbelastning, ofte bliver 

trængt væk fra deres oprindelige lokalisering til en place-

ring i et erhvervsområde.  Da kundeunderlaget ofte er lo-

kalt baseret, er der behov for at kunne henvise disse virk-

somhedstyper til alternative placeringsmuligheder i nær-

området. På den baggrund er der udlagt områder øre-

mærket til håndværkervirksomheder og lignende mindre 

virksomheder. For at fastholde områderne til formålet, 

muliggøres boliger ikke i områderne.

For virksomheder, der ud fra miljøbelastning godt kunne 

finde plads i den blandede by, kan det være et virksom-

hedsønske at være beliggende i et rent erhvervsområde. 

Der er også fysiske begrænsninger i forhold til hvor man-

ge virksomheder, der kan skaffes plads til på relevante 

områder i den blandede by. På den baggrund er der og-

så fremadrettet udlagt arealer til erhvervsformål, der ale-

ne prioriteres til lettere erhverv og kontorvirksomheder, 

og hvor der, for at sikre denne prioritering, ikke muliggø-

res boliger. I Skejby og Hasselager er større arealer såle-

des prioriteret til lettere erhverv og kontorvirksomheder.

Store nye virksomheder og virksomheder i kraftig vækst, 

der kræver meget areal, har vist sig vanskelige at indpas-

se i de udbyggede erhvervsområder. Ved Framlev er are-

VIRKSOMHEDSTYPER    LOKALISERINGSKRITERIER    MILJØBELASTNING    AARHUS HAVN

Erstatter hovedstrukturteksten side 98 - 101

Ændringer i hovedstruktur
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alet på knap 200 ha udset til at tilfredsstille behovet fra 

virksomheder med store arealbehov. Uforudsete behov, 

der viser sig ikke kan opfyldes med kommuneplanens 

arealudlæg, vil eventuelt kunne medføre inddragelse af 

nye arealer efter særlig planlægning.

Den fremtidige erhvervsudvikling vil helt overordnet finde 

sted i fire forskellige byudviklingsprocesser: 

 ■ Omdannelse, fortætning og fornyelse i den eksisteren-
de, blandede by 

 ■ Genanvendelse af eksisterende erhvervsområder og 
bygninger 

 ■ Erhverv i nye byer 

 ■ Udvikling af ubebyggede erhvervsarealer på bar 

mark 

Omdannelse, fortætning og fornyelse i den eksiste-

rende, blandede by

Byomdannelsesområderne og de prioriterede vækstak-

ser, giver mulighed for at bygge tættere by. Hovedsigtet i 

disse områder er den blandede by. Vækstakserne omfat-

ter mange forskellige områdetyper, herunder også nogle 

ældre erhvervsområder, hvor stationsnærheden bør væ-

re generator for en omdannelse til en mere intensiv, blan-

det udnyttelse. 

Genanvendelse af eksisterende erhvervsområder og 

bygninger

Der er omkring 1.500 ha udbyggede erhvervsområder i 

Aarhus Kommune. Selv om områderne er udbyggede, er 

de fortsat en væsentlig ressource for traditionelle erhverv 

som produktion, lager og håndværkervirksomheder. Ved 

at fastholde store sammenhængende erhvervsområder 

til erhverv, hvor der ikke er miljøfølsomme anvendelser i 

form af boliger mv. i nærheden, har kommunen et robust 

og investeringssikkert grundlag for den fremadrettede er-

hvervsudvikling. 

Selvom bygningerne i de ældre erhvervsområder til en 

vis grad er utidssvarende, er de alligevel interessan-

te for nogle typer virksomheder, der ønsker en lav husle-

je. Iværksættere bruger bygningerne i deres opstartsfase, 

og de gamle lagerbygninger indtages til nethandelsvirk-

somheder. Dette kan være godt i de overgangsfaser mel-

lem ældre og ny anvendelse, der altid vil findes. 

At bygningerne genanvendes, skaber imidlertid ikke den 

fornyelse og fortætning af bygningsmassen, der får om-

rådet til at blomstre igen. Byrådet ønsker derfor at dan-

ne grundlag for, at de udbyggede erhvervsområder kan 

videreudvikles og fornyes og udvikle de planlægnings-

mæssige redskaber, der skal til for at tilvejebringe en så-

dan økonomisk bæredygtig renoverings- og omdannel-

sesproces. Der er således udpeget to områder, et i Aar-

hus Syd og et i Brabrand, hvor der igangsættes initiativer 

til en helhedsplanlægning for at forny områderne med et 

sigte mod fornyelse og etablering af rammer for mange 

nye arbejdspladser.

Erhverv i nye byer

Der er udpeget perspektivarealer til flere nye byer og 

byvækstområder. Som det er tilfældet i Lisbjerg og Nye, 

forventes der i de kommende nye byer udviklet en tæt og 

letbanebetjent bykerne med boliger, erhverv og service. 

I Lisbjerg er der udlagt erhvervsområder langs motorve-

jen. Det er et synligt område, der planlægges anvendt til 

handels-, kontor- og teknologiorienterede virksomheder. 

Flere af de kommende nye byer har også arealer langs 

motorvejene, som det vurderes mest hensigtsmæssigt at 

anvende til erhverv.

Udvikling af ubebyggede erhvervsarealer på bar mark

De ubebyggede erhvervsarealer i kommuneplanen om-

fatter ca. 765 ha og vurderes teknisk set at kunne dække 

behovet i planperioden frem til 2033.  Knap 300 ha er lo-

kalplanlagt og mange af planerne er af ældre dato. Virk-

somhedernes behov har ændret sig siden planernes ud-

arbejdelse og er i dag meget mere præcise i forhold til lo-

kalisering, volumen, synlighed og samarbejde, end det 

var tilfældet, da planerne blev udarbejdet. De ændre-

de behov afspejles af kommuneplanen og har resulte-

ret i et behov for at udarbejde nye lokalplaner, der erstat-

ter eksisterende. Et behov, der også udløses af hensynet 

til grundvandet. 
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Lokaliseringskriterier

Anvendelsesmulighederne i erhvervsområderne er over-

vejende bestemt ud fra, hvor meget de forskellige virk-

somhedstyper belaster miljøet i form af udledning af 

støj, lugt mv., samt ud fra tilgængelighed og synlighed. 

Miljøbelastning vil også fremadrettet være en væsent-

lig faktor for lokaliseringen af virksomhederne inden for 

de traditionelle erhverv som produktions-, transport- og 

håndværkervirksomheder. De skal derfor fortsat placeres 

i de rene erhvervsområder. 

For at fremme kvaliteterne i den blandede by og spare 

på arealressourcerne i erhvervsområderne, indgår virk-

somheder, der kan integreres med boliger i voksende 

grad i den blandede by. Arbejdspladsintensive virksom-

heder tilstræbes af hensyn til mobiliteten lokaliseret langs 

de nuværende og kommende letbanelinjer og knude-

punkter for kollektiv trafik i øvrigt. Det kan være forskelli-

ge typer liberale erhverv, handels- eller teknologiske virk-

somheder og forskellige typer offentlige eller halvoffentli-

ge instanser eller organisationer. 

Arealerne langs eller i nær tilknytning til motorvejene 

er velegnede for transportrelaterede erhverv. Foruden 

transportcenteret i Årslev, er der f.eks. velbeliggende are-

aler i Hasselager, Kolt, Edwin Rahrs Vej og i erhvervsom-

råderne i nærheden af Djurslandmotorvejen. Det store 

areal ved Framlev indgår også i reserven til transporter-

hverv. Men andre virksomhedstyper har også behov for 

nem adgang til det overordnede vejnet, eller de har væ-

sentlige krav om synlighed. Det handler til en vis grad 

om de samme typer virksomheder, som også med fordel 

kan lokaliseres i tilknytning til letbanen, fordi de rummer 

mange arbejdspladser. 

Arealerne i mellemrummene mellem indfaldsvejene er 

velegnede for de virksomheder, der har færre ansatte og 

primært beskæftiger sig med traditionel produktion eller 

lager samt håndværkervirksomheder. 

For nogle arealer med beliggenhed ud mod det overord-

nede vejnet eller beliggende landskabeligt vil der skulle 

etableres en god facadevirkning i samspil med planlæg-

ningen for smukkere indfaldsveje. Dette vil også tilgode-

se især domicilvirksomheders ønsker om facadeoriente-

ring.

Aarhus Havn

På erhvervshavnen, er arealerne forbeholdt havnerelate-

ret virksomhed. Der er i kommuneplanen udpeget en ud-

bygningsmulighed for Østhavnen i form af et ’perspekti-

vareal’ på søterritoriet mod sydøst

RETNINGSLINJER 
ETP1. 

Områder udlagt til erhverv – bebyggede såvel som ube-

byggede – fremgår af kortet side 44.

På Aarhus Havn er arealerne forbeholdt havnerelateret 

virksomhed inden for områderne markeret på kortet. 

ETP2. 

For arealerne langs de overordnede veje, Ringgaden og 

Ringvejen, Grenåvej, Randersvej, Viborgvej, Silkeborgvej, 

Skanderborgvej, Genvejen og Chr. X’s vej, bør det visuel-

le indtryk af byen styrkes ved at orientere erhvervsbebyg-

gelsen, så der opstår facadevirkning. 

ETP3. 

Erhvervsarealer langs motorvejene bør anvendes til virk-

somhedstyper, som har særlige behov for god tilgænge-

lighed til motorvejsnettet og/eller væsentlige behov for 

synlighed. 

ETP4. 

Erhvervsområder er forbeholdt erhvervsanvendelse og 

må ikke anvendes til boliger. Undtaget herfra er boliger i 

tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller sociale institu-

tioner, hvor beboelsen er af midlertidig karakter. Sådan-

ne boliger må kun placeres i erhvervsområder, hvor de 

maksimale miljøklasser ikke overstiger 3 eller i områder, 

der ellers er forbeholdt håndværkervirksomheder og lig-

nende, hvor der tillige kan indrettes overnatningsfacilite-

ter for håndværkere

ETP5. 

Erhvervsområder, der ikke er udpeget som byomdannel-

sesområder, skal fastholdes til erhvervsformål. 
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ERHVERV OG MILJØHENSYN

 

Planlægningen skal sikre, at miljøbelasten-
de virksomheder og miljøfølsomme aktivite-
ter placeres, så virksomheder ikke påvirkes 
af nye naboskaber, der reducerer virksomhe-
dernes produktionsvilkår, og de miljøfølsom-
me aktiviteter omvendt ikke belastes af virk-
somheders miljøpåvirkning. Samtidig skal 
vi lokalisere erhverv under hensyn til grund-
vandet 

Grundvand

Aktiviteter, som muligvis kan forurene, skal som ud-

gangspunkt placeres uden for områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) i overensstemmelse med de 

statslige interesser i grundvandsbeskyttelsen. Kommu-

nens grundvandsinteresser fremgår af afsnittet herom si-

de 134 i Kommuneplan 2017

Det er derfor vigtigt nøje at have fastlagt betingelserne 

for erhvervsanvendelsen inden for de erhvervsområder, 

der ligger i OSD. 

På baggrund af den gennemførte registrering af sårba-

re grundvandsområder kan det konstateres, at der er er-

hvervsområder lokalplanlagt til anvendelser, det ikke vil 

være muligt at udarbejde lokalplaner for i dag. Anven-

delserne er fortsat mulige på baggrund af de gældende 

lokalplaner, og beskyttelsen af grundvand sikres ved at 

fastsætte vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Byrå-

det ønsker at forny en række lokalplaner, så de afspejler 

nutidens krav til grundvandsbeskyttelse.  

Spildevand

Kommuneplanens erhvervsområder er omfattet af Aar-

hus Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen 

beskriver ret og pligt til tilslutning til Aarhus Vands rense-

anlæg via Aarhus Vands ledningsanlæg. På nuværende 

tidspunkt er der begrænset overskudskapacitet på Egå 

Renseanlæg, Marselisborg Renseanlæg, Viby Rensean-

læg og Åby Renseanlæg. Der skal derfor forventes, at der 

ved udvidelse af aktivitet eller etablering af ny erhvervs-

aktivitet med væsentlig spildevandsproduktion (mæng-

de og sammensætning) vil blive stillet vilkår om forrens-

ning/decentral rensning af spildevandet inden tilslutning 

til Aarhus Vands spildevandssystem. 

Det skal bemærkes, at det er få erhvervstyper, der bidra-

ger med så store vandmængder, at eksisterende hoved-

ledninger og pumpestationer vil være begrænsende ved 

mangel på kapacitet. Kapaciteten i ledningsanlæg og 

pumpestationer til modtagelse af spildevandet skal vur-

deres i forbindelse med planlægningen og meddelelse 

af tilslutningstilladelser.

Regnvand

Kommuneplanens erhvervsområder er omfattet af Aar-

hus Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen 

beskriver ret og pligt til tilslutning til Aarhus Vands regn-

vandssystem.

I forbindelse med lokalplanlægning af et erhvervsområ-

de skal der laves en undersøgelse af recipienten ift. kapa-

citet, kvalitetskrav og lodsejerforhold for at afklare mulig-

hederne for afledning af regnvand i området.

Ved øget befæstelse, kan etablering af regnvandskloa-

kering være udfordret pga. manglende kapacitet i recipi-

enten. 

Godt naboskab

Planlægningen skal sikre, at navnlig tilvæksten af boliger 

ikke gør indhug i virksomhedernes udfoldelsesmulighe-

der og investeringssikkerhed – hverken i de eksisterende 

anvendelser eller dem, der er mulige efter den gældende 

planlægning for området. 

Der er derfor formuleret retningslinjer, der sikrer, at an-

vendelse af naboområder til erhvervsområder skal ske 

på vilkår, der ikke forringer anvendelsesmulighederne i 

erhvervsområdet. 

Når vi udlægger arealer til byformål og planlægger for 

GODT NABOSKAB    GRUNDVANDSHENSYN    RISIKOVIRKSOMHEDER    VIRKSOMHEDER MED SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV

Erstatter hovedstrukturteksten side 102 - 105 



46             Temaplan om erhverv Temaplan om erhverv            47

GODT NABOSKAB    GRUNDVANDSHENSYN    RISIKOVIRKSOMHEDER    VIRKSOMHEDER MED SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV

virksomheder eller enkeltanlæg, skal der sikres tilstræk-

kelig afstand mellem boligområder samt andre miljøføl-

somme områder og forurenende virksomheder samt risi-

kovirksomheder til, at der ikke opstår støj- eller andre for-

ureningsgener. Afstanden skal også sikre tilfredsstillende 

sikkerhedsmæssige og produktionsmæssige forhold. 

Forurenende virksomheder kan give anledning til om-

fattende belastning af omgivelserne og skal placeres på 

arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav eller i midten af meget store erhvervsområder. 

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, der opbevarer far-

lige stoffer over en vis mængde. Risikovirksomheder er 

omfattet af Risikobekendtgørelsen (Fødevareministeriet 

bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med ri-

sikoen for større uheld med farlige stoffer). Risikobekendt-

gørelsen beskriver, hvordan forskellige stoffer skal lægges 

sammen, så der vurderes på den samlede risiko og hvil-

ke krav, der gælder for risikovirksomheden. 

Risikobekendtgørelsen beskriver også, at når man vurde-

rer, hvilke ulykker der kan ske, så skal man tage hensyn til 

hvilke andre virksomheder, der ligger i nærheden af risi-

kovirksomheden. 

Virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen skal 

træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 

at forebygge større uheld og begrænse virkningerne for 

mennesker og miljø af sådanne uheld. Med større uheld 

menes uheld, der kan medføre væsentlig fare for perso-

ner på virksomheden, uden for virksomheden eller for 

miljøet. 
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RETNINGSLINJER 

ETP6. 

Områder udlagt til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav samt eksisterende virksomheder i den tungeste 

virksomhedsklasse (Klasse 7) og registrerede risikovirk-

somheder er vist på kortet side 49. 

ETP7. 

I erhvervsområderne inden for OSD skal nye virksomhe-

der eller virksomhedsudvidelser indrettes, så oplag og 

håndtering af forurenende stoffer ikke giver risiko for for-

urening af grundvandet (se nærmere beskrivelse i bilag 

til rammerne), og så grundvandsdannelsen ikke reduce-

res væsentligt. Udlagte erhvervsområder inden for OSD 

fremgår af kortet Erhverv og miljøhensyn, side 49. 

ETP8. 

Erhvervsområder uden for OSD, hvor der er mulighed for 

virksomhedstyper, der indebærer en risiko for forurening 

af grundvandet, skal fastholdes til denne virksomheds-

type. 

ETP9. 

Konsekvenszoner omkring erhvervsområder til produkti-

onserhverv må ikke anvendes til miljøfølsomme funktio-

ner. Konsekvenszoner fremgår af kortet side 49. I nabo-

områder i øvrigt til erhvervsområder må miljøfølsomme 

anvendelser kun etableres eller udvides, når det sikres, 

at de ikke forringer anvendelsesmulighederne i erhvervs-

området. Hensynet gælder både de eksisterende anven-

delser og dem, der er mulige på baggrund af rammebe-

stemmelserne. 

ETP10. 

På grund af begrænset kapacitet på renseanlæggene vil 

der kunne stilles vilkår om forrensning ved udvidelse af 

erhvervsaktivitet eller etablering af ny virksomhed med 

behov for afledning af processpildevand. 

Der vil yderligere kunne stilles krav om forrensning ved af-

ledning af processpildevand af særlig forurenende ka-

rakter. Rensningsanlæggenes oplande fremgår af si-

de 124 i Kommuneplan 2017 (Rensningsanlæggenes op-

lande tilføjes kortet i den digitale kommuneplan med te-

maplanens vedtagelse og i den sammenskrevne kom-

muneplan 2021).
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BYOMDANNELSE

Der skal fortrinsvis skaffes plads til nye boli-
ger, arbejdspladser og undervisningsinstitu-
tioner ved at omdanne ældre erhvervsområ-
der samt overflødiggjorte bygninger og an-
læg. Planlægningen skal sikre, at arealres-
sourcerne udnyttes bedst muligt og samti-
dig bidrager med både nye grønne områder 
og et godt byliv

Udtjente områder

Vi er godt i gang med at omdanne udtjente erhvervsom-

råder og institutionsområder til blandet by. Nye bydele er 

opstået på Aarhus Ø og i Ceresbyen, og udviklingen går 

stærkt i en lang række andre områder. På den måde får 

Aarhus en stor mængde nye boliger og arbejdspladser. 

Med den samtidige generelle fortætning af byområder-

ne er behovet for at inddrage nye byvækstarealer redu-

ceret betydeligt.

I nogle områder er der med succes blev omdannet til 

næsten udelukkende nye former for erhverv, og andre 

områder er primært omdannet til boliger. Byomdannel-

sen skaber tætte byområder, hvilket sætter rammen for 

et mere intenst byliv end det, der ellers har været normen, 

når vi udvikler nye byområder.

Når et udtjent område skal omdannes, er geografien og 

de infrastrukturelle potentialer afgørende for, hvad et 

område med fordel kan anvendes til. I byomdannelses-

projekter har interessen primært været fokuseret på at 

etablere boliger. Det vil der også fortsat være et stort be-

hov for. Men for at sikre et mere aktivt byliv fra morgen til 

aften og for at understøtte de kommende infrastruktur-

projekter, herunder letbanen, stiller byrådet i nogle af by-

omdannelsesområderne krav om, at en væsentlig andel 

af byggeriet i området bliver til erhverv.

For at byrådet kan udpege et område som byomdan-

nelsesområde, skal der være en omstillingsproces i gang. 

Den hidtidige anvendelse skal enten være stoppet eller 

UDTJENTE OMRÅDER     BLANDET BY

under gradvis afvikling. De fleste virksomheder skal altså 

være forsvundet eller på vej til det, og dele af områdets 

bygninger og arealer ligge ubenyttet hen. Byrådet udpe-

ger områder til byomdannelse både, hvor der fortsat er 

aktivitet i området, og hvor aktiviteterne er ophørt.

Der er medtaget enkelte nye byomdannelsesområder i 

Kommuneplan 2021. Det handler om området med det 

tidligere ARLA-mejeri i Åby og et mindre område ved 

Bjørnshøjvej i Trige.

De erhvervsområder, der ikke er udpeget til byomdannel-

se, er det hensigten at fastholde til erhverv. Dog kan der 

i områder, hvor der kun er muliggjort virksomheder i de 

laveste miljøklasser planlægges for en mere blandet by, 

i det omfang områderne ikke er beliggende inden for en 

konsekvenszone.

Blandet by

De udpegede byomdannelsesområder skal anvendes 

til at skabe tætte byområder. Det er derfor vigtigt på for-

hånd at sikre, at der sker en disponering af områder-

ne, så de indrettes til størst gavn for de fremtidige boli-

ger, studie- og arbejdspladser. Derfor skal planlægnin-

gen af områdernes omdannelse tage hensyn til de over-

ordnede sammenhænge i området og med den øvrige 

by. Det kan være passende fordeling mellem boliger, er-

hverv og offentlig service, kultur- og fritidstilbud samt evt. 

detailhandel og en hensigtsmæssig placering af disse 

funktioner samt arealer til ophold, parkering, klimatilpas-

ning, overordnede bygningsmæssige sammenhænge og 

grønne strukturer mv.

Omdannelsesområdets størrelse og nærheden til eksiste-

rende centre er afgørende for i hvilket omfang, der kan 

placeres detailhandel i området. Bortset fra Aarhus Ø og 

Det Nye Brokvarter i Åby er der ingen af byomdannel-

sesområderne, der har en størrelse eller lokalisering, der 

danner grundlag for nye bydelscentre.

Erstatter hovedstrukturteksten side 86 - 89
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Byomdannelsesområderne i Kommuneplan 2021 rum-

mer et skønnet potentiale på ca. 15.000 boliger og godt 

1/2 mio. m2 erhvervsetageareal. Det svarer til ca. 25.000 

arbejdspladser, hvis der er tale om kontorbyggeri.

RETNINGSLINJER

ETP11. 
Byomdannelsesområderne skal disponeres på bag-

grund af et helhedssyn, der fastlægger fordelingen mel-

lem boliger, erhverv og offentlig service, kultur- og fritids-

tilbud, samt sammenhænge mellem bebyggelserne og 

det grønne, regnvandshåndtering, forsyning, fælles par-

keringsfaciliteter og rum for byliv mv. inden for området 

og i sammenhæng med den øvrige by. 

Områder udlagt til byomdannelse fremgår af kortet By-

omdannelse side 52.



52             Temaplan om erhverv Temaplan om erhverv            53

BYOMDANNELSESOMRÅDER

1

6

3
2

512
10

8

11

7
4

9

14

15

16

17

1821

22

19

2023

24

29

28

27

26

25

30

13

1 Aarhus Ø

2 Midtkraftarealet

3 Sydhavnen

4 Rutebilstationen

5 Godsbanearealerne

6 Daugbjergvej

7 Amtssygehuset

8 H. C. Tvenges Vej

9 Fragtmandscentralen

10 Åby Øst Trindsøvej

11 Åby/Vester Søgårdsvej

12 Åby/Mjølnersvej

13 Kommunehospitalet

14 Katrinebjerg

15 Engtoften

16 Viby Gasværk

17 Bryggervej

18 Gl. Egå

19 Malling Dampmølle mv.

20 Arresøvej

21 Mosevej

22 Tulip Brabrand

23 Nordlandsvej

24 Gasa/Blomstervej

25 Oktobervej

26  J.P. Larsens Vej

27  Vestervænget

28  Damagervej

29  Trige

30  Sylbækvej

BYOMDANNELSE
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ETP12. 

I erhvervsområder udpeget til byomdannelse skal op-

førelse eller indretning af bygninger til boligformål eller 

anden miljøfølsom anvendelse ske på baggrund af en 

gennemført lokalplan.

ETP13. 
Når der planlægges for byomdannelse, hvor støjbela-

stede områder udlægges til støjfølsom anvendelse, skal 

der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt 

til ophør inden for en periode på ca. 8 år.
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Oversigten viser de nugældende rammer efterfulgt af forslaget til nye rammer.

Eksisterende generelle rammer 
jf Kommuneplan 2017
31. ERHVERVSOMRÅDE

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I 

området kan der desuden etableres offentlige funktio-

ner i det omfang, disse offentlige funktioner med hen-

syn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig 

fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkre-

te område - og forudsat, at der ikke er tale om specielle 

anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en sær-

skilt planlægning.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må 

der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog 

normalt etableres butikker til salg af egne produkter i til-

knytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

32. ERHVERVSOMRÅDE MED MULIGHED FOR 
BUTIKKER, DER FORHANDLER PLADSKRÆVEN-
DE VAREGRUPPER

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I 

området kan der desuden etableres offentlige funktio-

ner i det omfang disse offentlige funktioner med hen-

syn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig 

fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkre-

te område - og forudsat at der ikke er tale om specielle 

anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en sær-

skilt planlægning.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) kan 

der kun etableres detailhandel i form butikker, der alene 

forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som 

ikke kan indpasses i City eller bydelscentrene. Der kan 

dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter 

i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslo-

kaler. Butikstyper til særligt pladskrævende varegrupper 

er defineret i planloven.

En lokalplan skal fastlægge hvilke varegrupper, der kan 

forhandles i området, hvor der kan placeres butikker og 

angive maksimale bruttoetagearealer for butikstyper. 

Forud for placering af møbelbutikker i områder udlagt til 

butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrup-

per, skal der redegøres for, hvorfor en placering i City, by-

delscentrene eller aflastningscentrene ikke er mulig.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

33. HAVNEOMRÅDE

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.   

For de maksimale bygningshøjder gælder, at der efter en 

konkret vurdering, punktvis kan tillades større højder, så-

fremt særlige hensyn til virksomhedens drift (såsom skor-

stene, kraner, lasteanlæg mv.) eller indretning nødvendig-

gør det.   

Bygningsanlæg og andre anlæg, f.eks. kraner, lossean-

læg, eller anlæg til natbelysning, der i væsentlig grad er 

synlige som følge af beliggenheden ved Aarhus by og 

bugt, og som derfor udgør et element af betydning for 

den samlede visuelle oplevelse af havneanlæggene kan 

alene gennemføres, hvis de ud fra en samlet betragtning 

af havnen som aktivt erhvervsområde er vel indpasset i 

området som helhed og virker arkitektonisk tilfredsstillen-

de set fra såvel land som søsiden.

Der må ikke etableres boliger i området.

34. NYT HAVNEOMRÅDE

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. 

For de maksimale bygningshøjder gælder, at der efter en 

konkret vurdering punktvis kan tillades større højder, så-

fremt særlige hensyn til virksomhedens drift (såsom skor-

stene, kraner, lasteanlæg mv.) eller indretning nødvendig-

gør det. 

Bygningsanlæg og andre anlæg, f.eks. kraner, lossean-

læg, eller anlæg til natbelysning, der i væsentlig grad er 

synlige som følge af beliggenheden ved Aarhus by og 

bugt, og som derfor udgør et element af betydning for 

den samlede visuelle oplevelse af havneanlæggene kan 
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alene gennemføres, hvis de ud fra en samlet betragtning 

af havnen som aktivt erhvervsområde er vel indpasset i 

området som helhed og virker arkitektonisk tilfredsstillen-

de set fra såvel land som søsiden.

Der må ikke etableres boliger i området.
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31. ERHVERVSOMRÅDE MED LET ERHVERV

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i mil-

jøklasserne 1-3. I området kan der desuden etableres of-

fentlige funktioner i det omfang disse offentlige funkti-

oner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke 

adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må 

der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog 

normalt etableres butikker til salg af egne produkter i til-

knytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der 

etableres overnatningsfaciliteter i tilknytning til uddannel-

sesinstitutioner og sociale institutioner, hvor beboelsen er 

af midlertidig karakter.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

32. ERHVERVSOMRÅDE MED MULIGHED FOR 
BUTIKKER, DER FORHANDLER PLADSKRÆ-
VENDE VAREGRUPPER

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i mil-

jøklasserne 1-3. I området kan der desuden etableres of-

fentlige funktioner i det omfang disse offentlige funkti-

oner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke 

adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) kan 

der kun etableres detailhandel i form butikker, der alene 

forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som 

ikke kan indpasses i City eller bydelscentrene. Der kan 

dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter 

i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionsloka-

ler. Butikstyper til særligt pladskrævende varegrupper er 

defineret i planloven.

En lokalplan skal fastlægge hvilke varegrupper, der kan 

forhandles i området, hvor der kan placeres butikker og 

angive maksimale bruttoetagearealer for den enkelte 

butik. 

Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der 

etableres overnatningsfaciliteter i tilknytning til uddan-

nelsesinstitutioner og sociale institutioner, hvor beboel-

sen er af midlertidig karakter.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

33. HAVNEOMRÅDE

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.   

For de maksimale bygningshøjder gælder, at der efter en 

konkret vurdering, punktvis kan tillades større højder, så-

fremt særlige hensyn til virksomhedens drift (såsom skor-

stene, kraner, lasteanlæg mv.) eller indretning nødven-

diggør det.   

Bygningsanlæg og andre anlæg, f.eks. kraner, lossean-

læg, eller anlæg til natbelysning, der i væsentlig grad er 

synlige som følge af beliggenheden ved Aarhus by og 

bugt, og som derfor udgør et element af betydning for 

den samlede visuelle oplevelse af havneanlæggene kan 

alene gennemføres, hvis de ud fra en samlet betragtning 

af havnen som aktivt erhvervsområde er vel indpasset i 

området som helhed og virker arkitektonisk tilfredsstillen-

de set fra såvel land som søsiden. Der må ikke etableres 

boliger i området.

34. NYT HAVNEOMRÅDE

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. 

For de maksimale bygningshøjder gælder, at der efter en 

konkret vurdering, punktvis kan tillades større højder, så-

fremt særlige hensyn til virksomhedens drift (såsom skor-

stene, kraner, lasteanlæg mv.) eller indretning nødven-

diggør det. 

Bygningsanlæg og andre anlæg, f.eks. kraner, lossean-

læg, eller anlæg til natbelysning, der i væsentlig grad er 

Nye generelle rammer, der erstatter de 
generelle rammer 31-34
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synlige som følge af beliggenheden ved Aarhus by og 

bugt, og som derfor udgør et element af betydning for 

den samlede visuelle oplevelse af havneanlæggene kan 

alene gennemføres, hvis de ud fra en samlet betragtning 

af havnen som aktivt erhvervsområde er vel indpasset i 

området som helhed og virker arkitektonisk tilfredsstillen-

de set fra såvel land som søsiden.

Der må ikke etableres boliger i området.

35. ERHVERVSOMRÅDE MED KONTORERHVERV

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål ale-

ne i miljøklasse 1. I området kan der desuden etableres 

offentlige funktioner i det omfang disse offentlige funkti-

oner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke 

adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i 

det konkrete område.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må 

der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog 

normalt etableres butikker til salg af egne produkter i til-

knytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der 

etableres overnatningsfaciliteter i tilknytning til uddan-

nelsesinstitutioner, hvor beboelsen er af midlertidig ka-

rakter.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

36. ERHVERVSOMRÅDE MED HÅNDVÆRKER-
VIRKSOMHEDER

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i form 

af håndværkervirksomheder, autoværksteder, mindre 

produktionsvirksomheder og lignende i miljøklasserne 

2-4. I området kan der desuden etableres offentlige funk-

tioner i det omfang disse offentlige funktioner med hen-

syn til anvendelse, miljøfølsomhed og -belastning ikke 

adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i 

det konkrete område.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må 

der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog 

normalt etableres butikker til salg af egne produkter i til-

knytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

Der må ikke etableres boliger i området. Dog må der 

etableres overnatningsfaciliteter for håndværkere eller i 

tilknytning til uddannelsesinstitutioner og sociale institu-

tioner, hvor beboelsen er af midlertidig karakter.

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

37. ERHVERVSOMRÅDER MED PRODUKTIONS-
ERHVERV

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i 

form af produktions- og transporterhverv. I området kan 

der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang 

disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed 

og -belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte er-

hvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat 

at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering nor-

malt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må 

der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog 

normalt etableres butikker til salg af egne produkter i til-

knytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

Der må ikke etableres boliger i området. 

For de maksimale bygningshøjder gælder, at en stør-

re højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til 

virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
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Den nuværende tabel i bilag til de generelle rammer revide-

res, således at områder med mørk blå markering udgår. 

I Temaplan for erhvervsarealer indskrives rammer og butiks-

størrelser direkte i rammebestemmelserne.

Bilaget indgår således ikke i den reviderede kommuneplan.
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Tabellen i bilag til de generelle rammer revideres, således 

at områder med mørk blå markering udgår af listen. Li-

sten anvendes ikke i temaplanen for erhverv, da butiks-

størrelserne skrives direkte ind i rammebestemmelserne.

RAMMEOMRÅDE BYDEL RAMME BUTIKSSTØRRELSER

030308ER MIDTBYEN 6.000 6.000

1 1 1 6 0 3ER HOLME 80.000 5.000

121002ER GRØFTHØJ 10.000 10.000

121105ER GRØFTHØJ 75.000 20.000

121113ER GRØFTHØJ 55.000 5.000

121210ER HASSELAGER CENTER 10.000 5.000

130540ER HASLE 12.000 5.000

130601ER HASLE 10.000 5.000

130601ER HASLE 5.000 5.000

141007ER SKEJBY 30.000 10.000

150706ER RISSKOV 35.000 7.000

150711BL RISSKOV 3.000 1.500

150716ER RISSKOV 2.000 2.000

150803ER RISSKOV 40.000 8.000

160502ER ÅBY 12.000 5.000

160514ER ÅBY 10.000 5.000

210505ER SLET 10.000 5.000

220413ER HASSELAGER 40.000 5.000

240102ER BRABRAND 20.000 5.000

240107ER BRABRAND 10.000 5.000

240104ER GELLERUP 20.000 5.000

250214ER TILST 30.000 10.000

250305ER TILST 20.000 5.000

250311ER TILST 15.000 5.000

250402ER BRABRAND NORD 35.000 10.000

250502ER BRABRAND NORD 15.000 5.000

250503ER BRABRAND NORD 15.000 5.000

250511ER BRABRAND NORD 5.000 5.000

250605ER BRABRAND NORD 35.000 20.000

270501ER LYSTRUP 5.000 5.000

270503ER LYSTRUP 20.000 5.000

280204ER EGÅ 10.000 5.000

280210ER EGÅ 5.000 3.000

280406ER EGÅ 15.000 5.000

280514ER SKÆRING 25.000 5.000

280515ER SKÆRING 25.000 5.000

310614ER MALLING 10.000 5.000

RAMMER FOR BUTIKSAREALTILVÆKST I ERHVERVSOMRÅDER, HVOR DER KAN PLACERES BUTIKKER, DER FORHANDLER PLADSKRÆVENDE VAREGRUPPER



Forslag til temaplan om erhverv, Kommunetillæg nr. 66 til 
Kommuneplan 2017, er fremlagt til offentlig høring i perioden 
07. 05 til 02. 07 2020.

DELTAG I DEBATTEN 

Deltag i debatten på Aarhus Kommunes høringsportal 

https://deltag.aarhus.dk så bliver dine synspunkter og idéer  

forelagt Aarhus Byråd. 

Har du ideer, forslag eller synspunkter til forslaget til temaplan 

om erhverv hører vi gerne fra dig inden den 02. 07. 2020. 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til:

Helle Friis, specialkonsulent

Erhverv og Bæredygtig udvilking

Borgmesterens Afdeling

Telefon 2332 8551

Vi hører gerne din mening 

DEN VIDERE PROCES

Når den offentlige høring er gennemført, vil de bemærk-

ninger, vi har modtaget blive forelagt byrådet sammen 

med indstilling om eventuelle rettelser til forslaget og en 

endelig vedtagelse  af temaplanen for erhverv. 

Temaplanen bliver et tillæg til kommuneplanen og vil er-

statte nuværende afsnit om erhverv.  


