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FORORD

FORORD
Kære samarbejdspartner i lokalplanprocessen.
I Teknik og Miljø i Aarhus Kommune lægger vi vægt på, at der er et smidigt og
gennemskueligt samarbejde med bygherre og byherrerådgivere i lokalplanprocessen. Vi håber, at vi med denne folder
kan sikre, at samarbejdet bliver endnu
bedre.
En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et særligt område
i byen. Lokalplanen er juridisk bindende
og kan for eksempel dække over en
ejendom, et erhvervsbyggeri eller et
større område. Lokalplanernes rammer er
defineret af kommuneplanen. Kommuneplanen er den overordnede plan for den
fysiske udvikling af kommunen.
To af de væsentligste punkter, der sikrer
et godt samarbejde, er forventningsafstemning og rolleafklaring. Vi skal blive
endnu bedre til at sætte rammerne for
det samarbejde, vi ønsker, allerede tidligt
i forløbet, og ansvarsfordelingen skal
være tydelig for alle parter.

gennem lokalplanprocessen samtidig
med, at vi skaber kvalitet i byen. Vi arbejder aktivt og dynamisk med værktøjerne,
så de giver mening i de enkelte sager.
De konkrete værktøjer vil vi komme nærmere ind på i denne folder.
Det er afgørende med et godt samarbejde mellem kommune, bygherrerådgiver
og bygherre. Samtidig ligger det os meget på sinde i Aarhus Kommune, at vores
interessenter, interne såvel som eksterne,
kommer til orde, og vi ønsker allerede
tidligt i processen at høre deres forslag
og kommentarer til lokalplanen.
Det kan nemt virke langsommeligt og
omstændeligt, men vores erfaring er, at
resultatet bliver betydeligt bedre, når de
rigtige personer, virksomheder og lokale
interessenter involveres og høres tidligt i
processen.
Vi håber, at du vil få god brug af denne
folder, og at den kan forberede jer på en
god og effektiv proces i samarbejde med
Aarhus Kommune.
God læselyst, med venlig hilsen

Vi har allerede en række værktøjer,
der kan hjælpe os i gang med en god
dialog, og som kan sørge for, at vi holder
samme fokus og samme forventninger

Bünyamin Simsek,
Rådmand, Teknik og Miljø
Henrik Seiding, Direktør, Teknik og Miljø.

FORORD

PLANHIERAKI

» Værdigrundlag
» Mål
» Retningslinjer

KOMMUNEPLAN 2017;
HOVEDSTRUKTUR

» Temaplaner
» Helhedsplaner
» Omdannelsesplaner
» Udviklingsplaner
» Strategiske planer

HELHEDSPLANLÆGNING

KOMMUNEPLAN 2017;
RAMMER

» 360˚ VÆRKTØJ
» INDLEDENDE DIALOG
» MEDBORGERSKAB
» ANDRE POLITIKKER

» Ramme for
lokalplanlægningen

LOKALPLANER
BYGGESAGSBEHANDLING
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HVORNÅR LAVER MAN EN LOKALPLAN?

HVORNÅR LAVER VI EN LOKALPLAN?
Når en bygherre ønsker at opføre et
større byggeri eller ændre væsentligt på
anvendelsen af ejendomme, skal der
anmodes om det hos Planafdelingen i
Aarhus Kommune. Der er pligt til at udarbejde en lokalplan ved:
større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger

•

ændring af et områdes anvendelse

•

bevaring af et eksisterende område
(for eksempel bevaringsværdige
bygninger og kulturhistorisk miljø)

•

væsentlige ændringer i øvrigt, som
har betydning for borgerne

Lokalplan nr. 1097

•

Har du et ønske om at igangsætte
et større byggeri eller udvikling af et
område, skal du altid kontakte Planafdelingen med en ansøgning. Skriv til:
planogmiljoe@mtm.aarhus.dk eller ring
på 8940 23 60.

CENTER FOR
BYUDVIKLING OG MOBILITET

Lokalplan nr.

1097

Det er en vurderingssag fra gang til
gang, om der skal udarbejdes en lokalplan. Vurderingen foretages af Planafdelingen i Aarhus Kommune.
Byrådet kan til hver en tid sætte udarbejdelsen af en ny lokalplan i gang.

aarhus.dk/lokalplaner
Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
Planafdelingen
Måned 2xxx

FORSLAG
Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand
Indeholder Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017

HVORNÅR LAVER MAN EN LOKALPLAN?
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PLANER OG POLITIKKER I AARHUS KOMMUNE
Den fysiske udvikling af Aarhus sker i samarbejde mellem kommunen, grundejere,
bygherrer, virksomheder og borgere.
Kommuneplanen fastlægger mål, retningslinjer og rammer, som skal tages i
betragtning i dette samarbejde. Kommuneplanen bruges vejledende i sagsbehandlingen af byggesager, når der ikke
er en lokalplan eller projektet ikke kræver
en lokalplan.

Når en lokalplan skal udarbejdes, er der
en række faktorer, der spiller ind i processen og den endelige lokalplan. Det er
blandt andet kommuneplanens rammer,
højhuspolitikken, miljøvurderinger og
kulturarv.
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PROCES OG FASE

PROCES OG FASE

AFKLARING

UDARBEJDELSE

Henven-

Opstart

Forunder-

Evt.

Udarbejde

Udarbejdelse af et

delse

af plan-

søgelse

offentlig

skitseprojektet,

lokalplanforslag

forhøring og

som skal danne

+ evt. kommune-

Afklaring

tidlig ind-

grundlaget for

plantillæg

om

dragelse af

lokalplanen

+ evt. miljøvurde-

der skal

borgere

proces

ring

laves en

+ evt. udbygnings-

lokalplan?

aftale

Perioder, hvor bygherre kan præge tidsplanen
Høringsperiode
Politisk proces og klargøring af materiale

PROCES OG FASE
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Lokalplanprocessen består overordnet af fire faser: 1) afklaring, 2) udarbejdelse, 3) politisk behandling og offentlig høring samt 4) offentliggørelse. Det er forskelligt fra opgave til opgave, hvor
lang tid faserne varer.
Processen er vist nedenfor, og som det ses af illustrationen, består lokalplanprocessen af faser, der
dels er udvidende og åbne, og dels indsnævrende og konkrete

POLITISK BEHANDLING

Vedtage at sende
planforslag
i offentlig høring

Offentlig høring

OFFENTLIGGØRELSE

Behandling af

Vedtage den

Offentliggø-

høringssvar

endelige lokal-

relse

plan

Ca. 10-12 måneder fra et fuldt afklaret plangrundlag til en endelig vedtagelse
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PROCES OG FASE

FASER 1: AFKLARING
Det er vigtigt som noget af det første at
forventningsafstemme processen mellem
kommune, bygherre og bygherrerådgiver. Derfor inviterer Planafdelingen til et
møde med bygherre og bygherrerådgiver. Her afgrænses opgaven, og vi finder
ud af, hvordan lokalplanen kan bidrage
positivt til området.
Når projektlederen har afdækket forholdene og ønskerne fra bygherre, og
Planafdelingen har vurderet, at der skal
laves en lokalplan, igangsættes planprocessen. At planprocessen sættes i gang,
er dog ikke en garanti for, at der udarbejdes en lokalplan.
Indledningsvist udarbejdes en forundersøgelse, der indeholder en intern høring
målrettet andre afdelinger i Teknik og
Miljø samt de øvrige magistratsafdelinger
i kommunen. Endvidere inddrages udvalgte eksterne interessenter og fællesråd orienteres.
Inden udarbejdelse af lokalplanen
laver bygherre og bygherrerådgiver et
plangrundlag, også kaldet et skitseprojekt. Her sættes rammerne for lokalplanen, alt materiale udarbejdes og de
forskellige faggrupper inddrages. Hvis der
bliver lavet et grundigt arbejde her, kan
det skabe et godt grundlag og en mere

flydende og hurtigere proces frem til den
politiske behandling.
I nogle tilfælde er det oplagt at lave
tidlig borgerinddragelse, hvor borgerne
bliver inviteret til at drøfte ønskerne til
en lokalplan. Tidlig borgerinddragelse
gennemføres inden, der er udarbejdet et
færdigt skitseprojekt.
På dette tidspunkt anvendes dialogværktøjet 3600, hvor bygherre og bygherrerådgiver svarer på en række spørgsmål om
kvalitet i byen, som bliver udgangspunkt
for dialogen om projektet og intentionerne bag.
Læs mere om kravene til bygherre under
tekniske specifikationer.

FASER 1
Dialog

Kontakt

Kvalificering af
ansøgning

Vurdering
og
opsamling

Henvendelse
Afklaring om der skal laves en
lokalplan ?

PROCES OG FASE
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Fokus på rettidig involvering i den tidlige fase

PROJEKT
ind

PROJEKT
ind

LOKALPLAN
grundlag

LOKALPLAN
ud

OVERBLIK

AFKLARING

over udfordringer og

af udfordringer og

potentialer

potentialer

LOKALPLAN
grundlag

Beslutning om lokalplan

Ramme

Opstart af
planproces
Opstart af
planproces

Skitse

Forundersøgelse
Overblik
og afklaring

Evt. tidlig
borgerinddragelse

Evt. offentlig
forhøring

Evt.
offentlig forhøring

Skitseprojekt /
plangrundlag
Udarbejde
skitseprojektet
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PROCES OG FASE

FASER 2: UDARBEJDELSE
I Aarhus Kommune er det altid bygherre og byplankonsulent, der udarbejder
lokalplanen – i tæt samarbejde med
projektlederen i Planafdelingen. Lokalplanen udformes efter Aarhus Kommunes
lokalplanskabelon.
Lokalplanudarbejdelsen sættes først i
gang, når der er enighed om grundlaget
for lokalplanen.
Når projektgruppen, som består af
projektlederen, interne fagspecialister i
Teknik og Miljø, bygherre og byplankonsulent, så er enige om et lokalplanforslag,
og det er godkendt internt i kommunen,
kan det sendes videre til politisk behandling.

FASER 2

FASER 3

Udarbejdelse af lokalplaner

1. planudkast
udarbejdes

Tilretning af
udkast

Politisk proces (forslag)

Klargøre
indstilling

Godkende
indstilling (OF)
6 uger

Udarbejdelse af lokalplan, evt
kommuneplan, miljøvurdering
og udbygningsaftale

Politisk Behandling (OF)
2 uger

Vedtage at sende planforslag i offentlig
høring

PROCES OG FASE
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FASER 3: POLITISK BEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING
Når lokalplanforslaget er godkendt af
rådmanden for Teknik og Miljø sendes
det først til behandling i Magistraten og
derefter til første behandling i Aarhus
Byråd. Hvis byrådet godkender forslaget,
kan det sendes direkte i offentlig høring.
I nogle tilfælde sendes forslaget i Teknisk
Udvalg, som kan undersøge forhold i
lokalplanen nærmere, og derefter sende
forslaget tilbage i byrådet til politisk behandling igen.

Når høringen er ovre, behandler projektlederen de indkomne høringsbidrag, og
vurderer i samarbejde med bygherre,
bygherrerådgiver og byplankonsulent,
om det giver anledning til ændringer i
lokalplanen.
De indkomne høringssvar vedlægges
indstillingen for den endelige lokalplan
sammen med forslag til besvarelsen, som
sendes til godkendelse i byrådet. Byrådet
kan vælge at godkende lokalplanen
med det samme, men ofte sendes den i
Teknisk Udvalg med henblik på afklaring
af specifikke forhold. Herefter behandles lokalplanen igen i byrådet, hvor den
godkendes endeligt.

Den offentlige høring løber i otte uger.
Her kan borgere, virksomheder og institutioner komme med deres kommentarer
til planen.

Borgere proces

Offentlig
høring
8 uger

Offentlig
høring +
borgermøde

Politisk proces (endelig vedtagelse)

Klargøre indstilling (EV)

Godkende
indstilling (EV)
6 uger

Vedtage den endelige lokalplan

Politisk behandling (EV)
2 uger
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PROCES OG FASE

FASER 4: OFFENTLIGGØRELSE
Når den endelige lokalplan er vedtaget,
bliver den offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside og på plandata.dk.
Offentliggørelsen sker hurtigst muligt efter
vedtagelsen, når rettelser mv. er indarbejdet. Efter offentliggørelsen er der en
klagefrist på fire uger, hvor der kan klages
over procedurefejl til Planklagenævnet.
Når klagefristen udløber, overdrages
sagen til Byggeri i Teknik og Miljø.
Klagevejledning findes på aarhus.dk/
lokallplaner

FASER 4
Offentliggørelse

Offentliggørelse

Efter offentliggørelse

Bl.a. overdragelse til
byggeri

PROCES OG FASE
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SAMARBEJDE OG ROLLER

SAMARBEJDE OG ROLLER

ROLLEFORDELING

SAMARBEJDE OG ANSVAR

For at gøre lokalplanprocessen så smidig
og hurtig som muligt, arbejder vi i Aarhus
Kommune på at få afklaret kommunens
rolle, bygherrerådgivers rolle og bygherres rolle allerede så tidligt i forløbet som
muligt. Aarhus Kommune har jf. Planloven mulighed for at anmode bygherren
om at tilknytte en byplankonsulent til
planprocessen, som bygherre afholder
udgifterne til. Byplankonsulenten arbejder
formelt set for kommunen, men indgår
oftest i projektgruppen som bygherres
repræsentant.

Aarhus Kommune har valgt at have et
stærkt udvidet samarbejde med bygherrer og bygherrerådgivere, og vi er
afhængige af hinanden for at kunne
skabe helhedsorienterede løsninger.
Det gør det endnu mere vigtigt, at der
er enighed om, hvor ansvaret ligger,
og hvem der har bolden hvornår. Det
overordnede ansvar for lokalplanerne er
altid kommunens og kan ikke uddelegeres, men derfor er det stadig et fælles
ansvar, at tidsplaner udarbejdes og
overholdes, og at de rigtige ressourcer
og ekspertiser udnyttes på de rigtige tidspunkter. Det kræver, at vi har fokus på
mest mulig transparens i hele processen.
En indledende snak om prioriteringer, for
eksempel ved hjælp af 360°-dialogværktøjet, er sammen med rolleafklaring og
ansvarsfordeling med til at skabe et godt
flow i den samlede proces.

Vi lægger stor vægt på, at vi har respekt
for hinandens roller, og tror på, at klarheden i rollefordelingen kan være med til at
understøtte dette.

SAMARBEJDE og ROLLER
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myndigheder

Andre myndigheder
Borgere
Udviklere
Byrådet
Teknisk udvalg

Rådmanden

Arbejdsgruppe:
Projektleder
Projektgruppe
Byplankonsulenter
Rådgivere

Naboer
Grundejere

Bygherrer
Chefer

Øvrige
magistratsafdelinger

Vi skaber løsninger sammen – men ansvaret er vores
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INTERESSENTER

INTERESSENTER
INTERNE OG EKSTERNE INTERESSENTER
Interne interessenter

Eksterne interessenter

Interne interessenter, som for eksempel
andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, høres allerede første gang i forundersøgelsen i afklaringsfasen. Her melder
de tilbage om de har ønske om at blive
involveret yderligere i processen, og vil
så blive inddraget igen i det omfang, det
er relevant. Det kan for eksempel være
magistratsafdelingen for Børn og Unge,
som skal kunne vurdere behovet for at
planlægge nye daginstitutioner eller
sport og fritidsaktiviteter.

En række eksterne interessenter bliver
orienteret allerede i forundersøgelsen. De
eksterne interessenter kan for eksempel
være kulturmiljørådet, andre myndighederog interesse- og civilsamfundsorganisationer, men også de lokale fællesråd,
som vi i stigende grad samarbejder med.
I Aarhus er der 24 lokalsamfund. Parallelt
med udarbejdelsen af Kommuneplan
2017 har de lokale fællesråd udarbejdet
lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har
beskrevet deres lokalsamfund og deres
visioner for områderne.
Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser
bliver inddraget, når der sker udvikling i
de enkelte lokalområder.

INTERESSENTER

OFFENTLIG HØRING OG EVT. OFFENTLIG FORHØRING
Den offentlige høring af et lokalplanforslag giver alle mulighed for at komme
med kommentarer, ændringsforslag og
bemærkninger til forslaget. Høringsperioden er lovpligtig og varer minimum fire
eller otte uger.
Alle lokalplanforslag og høringer annonceres på aarhus.dk.
Ved visse projekter laves en forudgående
offentlig høring. Det er kommunen forpligtet til, hvis ønskerne til plangrundlaget
går ud over kommuneplanens rammer.
Den forudgående offentlige høring afholdes allerede inden, der er udarbejdet
skitseprojekt og plangrundlag. Høringen
varer ofte i tre uger og bliver annonceret
via kommunens hjemmeside og et brev til
borgerne i området.

| 17
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INTERESSENTER

BORGERINDDRAGELSE
Det er lovpligtigt at høre borgerne, når
der udarbejdes nye lokalplaner. Udover
at politikerne derfor altid sender lokalplanforslag i høring hos borgerne, er det
ambitionen også at inddrage aarhusianerne i de tidligere faser af lokalplanens
tilblivelse.
Den dialog, der er mellem aarhusianerne og kommunen omkring en lokalplan,
kalder vi borgerinddragelse.
Som interessentmodellen i forrige afsnit
viser (se side 15), indgår borgerne som
én type blandt flere typer interessenter.
Aarhusianerne er eksperter i det daglige
levede liv i området og har derfor viden
og og betragtninger omkring det lokale
område, som er vigtige at få frem i lyset
tidligt i planlægningen. Dette for at sikre
en god og bæredygtig byudvikling i det
konkrete område. Borgernes hensyn og
interesser skal vægtes såvel som andre
hensyn og anvendes som input til den
samlede afklaring af plangrundlaget.

Fire overordnede grader af inddragelse

Kommunen og projektgruppen har en
forpligtelse til at vurdere hvilke forudsætninger, udfordringer og potentialer der er
for at bringe aarhusianernes synspunkter
ind i arbejdet. Og vi skal sammen udnytte
de muligheder, der er, bedst muligt.
Borgerinddragelsen vil typisk kunne ske
på to tidspunkter i lokalplanprocessen.
Dét, vi kalder tidlig borgerinddragelse,
foregår i afklaringsfasen, og dét, vi kalder
borgermøde, foregår i høringsperioden.
I Aarhus Kommune arbejder vi med
fire overordnede grader af inddragelse i forbindelse med planlægningen:
Information, Konsultation, Samarbejde,
Samskabelse. Uanset om potentialet er
stort (samarbejde, samskabelse), eller
mindre (information, konsultation) er det
kommunen og bygherres fælles ansvar
at sætte en god og tydelig ramme for
dialogen med borgene.

INTERESSENTER
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VÆRKTØJER

VÆRKTØJER
I Teknik og Miljø gør vi brug af en række
værktøjer for at sikre kvalitet i byudviklingen, skabe grundlaget for en god
dialog og at leve op til de digitale krav,
der er fra både samarbejdspartnere og
borgere.

DIGITAL INDBERETNING
Lokalplansystem

I kommunens eget lokalplansystem, som
findes på Aarhus Kommunes hjemmeside indberettes gældende lokalplaner/
byplanvedtægter, igangværende lokalplaner og lokalplaner under vurdering.

Her kan borgerne og andre følge med i
tidsplanen for lokalplanen, og hvor lokalplanen er i processen.

Erhvervsstyrelsens indberetningssystem
Plandata er Erhvervsstyrelsens indberetningssystem. Dette system blev lavet for
at have et samlet system for alle plandata i Danmark. Det bruges af statslige
myndigheder, blandt andre Skat. Som
borger kan man også bruge systemet til
at se, hvad der er af plansager i et givent
område.

VÆRKTØJER
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3D-BYMODEL

DIGITAL HØRINGSPLATFORM

Aarhus KOmmunes 3D-bymodel er et
værktøj til at præsentere, analysere
og formidle nye lokalplaner. Modellen
er under udvikling, så den også kan
bruges til at løse specifikke tekniske krav
i forbindelse med lokalplanlægningen.
Via bymodellen kan planen ses fra flere
vinkler og give en bedre fornemmelse af
skala og sammenhæng med resten af
byen. Tegnestuerne kan indsætte deres
eget projekt i modellen, så det kan ses
i forhold til område eller hele bydele.
Detaljeringsgraden varierer fra område til
område.
Aarhus Kommune ønsker at inddrage
3D-bymodellen så tidligt som muligt i
processen, så platformen kan bruges som
dialogværktøj og skabe fremdrift i og
enighed om projektet.

En digital høringsplatform for Aarhus
Kommune er under udvikling og forventes
at blive lanceret ultimo 2018. På platformen kan borgere og andre interessenter
blandt andet oprette høringssvar og se
datoer for borgermøder.
Se mere på deltag.aarhus.dk

Det er Aarhus Kommunes vision at bruge
3D og VR endnu mere i fremtidens byudvikling og planlægning.
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VÆRKTØJER

KVALITET I BYEN - 3600
Baggrund og formål

Byrådet har vedtaget Kommuneplan
2017 som en udmøntning af Planstrategi
2015 - Klog vækst frem mod 2050.
Som en del af Kommuneplan 2017 har
Aarhus Kommune udviklet 360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning til
brug i forbindelse med lokalplanlægning
og større bygge- og anlægsprojekter.
Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition
om klog vækst videreføres og fastholdes i
de konkrete planer og byggeprojekter.

sætninger og retningslinjer, der er formuleret i kommuneplanens kapitler Aarhus
- en by og byregion i vækst, Bykvalitet og
liveability for alle og Gearet til storby.
Værktøjet er fuldt implementeret og
bruges ved alle nye plansager. Aarhus
Kommune planlægger også at bruge
værktøjet i dialogen med fællesrådene
og til workshops i forbindelse med tidlig
borgerinddragelse.

Læs mere på:
https://360.aarhuskommune.dk/

360° er et dynamisk dialog- og procesværktøj, som tager afsæt i de målOBS: 3600 er et værktøj til samarbejde
og ikke en facit-liste!

...for liveability og for
at sikre kvalitet, helhedstænkning og robusthed i
planlægningen.

Hvorfor 360 ?
0

...for at begrunde valg
og afgørelser, der er
truffet.

...for den gode dialog!

...for at afklare
interesser og opnå en
fælles forståelse.

...for at give bygherre
et kendskab til, hvilke
kriterier byrådet lægger
vægt på.

...for at sikre byrådet
et bedre beslutningsgrundlag.

VÆRKTØJER

Vejledning
360° består af 14 spørgsmål, der tilsammen giver et overblik over de parametre,
som Aarhus Kommune lægger vægt på
i vurderingen af projekter. Formålet er at
komme rundt om det enkelte projekt og
synliggøre, at der er taget stilling til målsætningerne. Fokus er at sikre høj kvalitet
i byudviklingen - kort sagt skal byggeprojekter og anlægsarbejder give noget
tilbage til byen.
I Version 1 udfylder bygherre de 14
spørgsmål, og svarene er afsæt for en
dialog om projektet og intentionerne
bag. Version 2 udfyldes i plan- eller
byggesagen og illustererer projektets
udvikling.
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14 opmærksomhedspunkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Anvendelse – merværdi & vækst
Relationer – til omverdenen
Livskvalitet – positive bidrag
Identitet - kultur & bevaringsværdier
Samspil – overgang ml. offentligt & privat
Grønnere by – regnvandshåndtering mm.
Aktivitet – mulighed for fysisk udfoldelse
Service i nærområdet – butikker,
skoler mv.
Overordnet – fortætning, infrastruktur mv.
Mangfoldighed – social balance
Mobilitet
Bæredygtighed
Diversitet – blandet by
Forankring

360° vil følge lokalplanen som en del af
det politiske beslutningsgrundlag, og
målet er at tydeliggøre de kompromiser
og valg, der er truffet undervejs.

Model af besvarelse
3600 - dialogværktøj til bæredygtig planlægning
Kapitler
1-2 Aarhus – en by og byregion i vækst
3-8 Bykvalitet og liveability for alle
9-14 Gearet til storby
Signaturforklaring
1. i ringe grad
2. i nogen grad
3. i høj grad
4. i meget høj grad
5. ikke relevant
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ANALYSER
Når man udarbejder en lokalplan, er
der behov for en række afledte undersøgelser, der skal afdække eventuelle
konflikter og kvalificere planen. Mange af
undersøgelserne skal leveres, før der er et
fuldt oplyst plangrundlag.

Paradigmer
Lokalplaner udarbejdes efter Aarhus
Kommunes lokalplanparadigmer. Paradigmerne er skabeloner, der er opbygget, så de passer til de forskellige typer af
projekter, der lokalplanlægges for. Det
kan eksempelvis være paradigmet for
’høj tæt blandet by’ eller for ’erhverv’.
Paradigmerne leveres af Aarhus Kommune, når lokalplanen igangsættes, så det
sikres, at der altid arbejdes i den relevante og opdaterede udgave.

dette blive verificeret af kommunen. Alle
berørte omgivelser skal indgå i modellen.
Det er en forventning, at skyggediagrammerne indeholder både før- og eftersituationen ved byggeprojektet.
Som udgangspunkt skal skyggediagrammerne som minimum bestå af nedenstående situationer, men der kan i det
enkelte projekt blive krævet yderligere
situationer for at blive helt tydelig på
skyggepåvirkningen.
•

Jævndøgn (den 21. marts og den
21. september) hhv. kl. 8, 12 og 16

•

Sommersolhverv (den 21. juni) hhv.
kl. 8, 12, 16 og 18

•

Vintersolhverv (den 21. december)
hhv. kl. 9, 12 og 15.

Skyggediagram

Vindklimaanalyse

Kommunen stiller krav om udarbejdelse
af skyggediagrammer, for at vurdere
hvorvidt et byggeprojekt vil give anledning til væsentlige skyggegener
mod naboer og omgivelser. Skyggediagrammerne skal være præcise og skal
derfor udover korrekte bygninger også
laves med korrekte terrænforhold i den
volumenmodel, der anvendes. Er der tvivl
om skyggediagrammernes korrekthed vil

Til alle højhusprojekter og andre projekter,
hvor det vurderes nødvendigt, skal der
udarbejdes en vindklimaanalyse. Vindklimaanalysen skal vise, hvorvidt komforten
og sikkerheden i et område er overskredet i et større tidsrum end det kan accepteres. Overskridelsessandsynligheden
angives som en procentdel og skal som
udgangspunkt betragtes fra 12 vindretninger, hvor den samlede årlige over-
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skridelsessandsynlighed fås ved at samle
resultaterne for alle vindretningerne.
Overskridelsessandsynligheden er derfor
ikke situationen i én vindretning, men det
samlede billede hen over året. Resulta-

terne af vindklimaanalysen kan danne
baggrund for ændringer i byggeriets
udformning eller påvise, hvor lægivende
foranstaltninger er nødvendige.

Skyggediagram - den 21 juni

Vindanalyser - Komfortniveauer

Vindanalyser - Sikkerhedsniveauer
Skyggediagram - den 21 september

Skyggediagram - den 21 december

Vindanalyser - Vindhastigheder ved vindretning 0 (nordlig vind)
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Miljøvurdering
Lokalplaner, som kan påvirke miljøet
væsentligt, skal miljøvurderes.
Miljøvurderingsprocessen igangsættes så
tidligt, at den kan bidrage til at afklare
miljøpåvirkninger og til at afklare, om de
kan fjernes eller begrænses ved at arbejde med lokalplanens udformning.
Miljøvurderingsprocessen indledes med
en intern forundersøgelse og senere
screening og høring af myndigheder. På
baggrund af dette beslutter planmyndigheden, om lokalplanen skal miljøvurderes. Beslutning om miljøvurdering annonceres sammen med planforslaget.
Hvis planen skal miljøvurderes, udarbejder planmyndigheden en miljørapport, som er en vurdering af planens
påvirkninger af miljøet. Miljørapporten
fremlægges i offentlig høring sammen
med lokalplanforslaget. På baggrund af
høringen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn
og høringsbidrag er taget i betragtning
i planen. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med den
endelige plan.

Støjberegning
Der skal udarbejdes støjberegninger ved
lokalplaner, der udlægger støjfølsom
anvendelse, eller anvendelse der forventes at påføre naboområder støj. De
støjberegninger, der kan være nødvendige at udarbejde, er henholdsvis vejtrafikstøj, jernbanestøj og virksomhedsstøj.
Hensigten er at sikre, at miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser og de støjhensyn
i planlægningen, der er indskrevet i kommuneplanen, overholdes når lokalplanen
realiseres.

Trafikanalyser
I forbindelse med lokalplanprocessen skal
dels de interne og dels de eksterne trafikforhold analyseres og vurderes. Internt
drejer det sig hovedsageligt om adgangsforhold og parkeringsforhold. Det
vil sige en vurdering af, hvordan området
mest hensigtsmæssigt kan få vej- og
stiadgang, og hvordan lokalplanområdet
opfylder kommunens parkeringsnorm.
Endvidere skal de trafikale konsekvenser
på det eksisterende vejnet som konsekvens af realisering af lokalplan vurderes.
Det vil sige kan det eksisterende vejnet
håndtere trafikken til og fra lokalplanområdet, er der sikret sikre skoleveje,
hvordan er er stiforbindelserne, er der
trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger
m.m.
Disse analyser kan medføre, at der
indgås frivillige aftaler med grundejerne
om at finansiere/medfinansiere en række
fysiske infrastrukturanlæg, der sikrer, at
den nødvendige infrastruktur er til stede.
Endelig skal der laves en vejstøjanalyse,
der dels redegør for støjforholdene og
dels redegør for, hvordan projektet i
lokalplanen opfylder kommuneplanens
støjbestemmelser.

Luft- og lugtforurening
I forbindelse med miljøgodkendelserne
skal den nødvendige afkasthøjde be-
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stemmes ved hjælp af OML-beregninger.
Ved OML-beregninger beregnes virksomhedens bidrag til koncentrationen af et
givet stof i omgivelserne.
OML-beregningerne skal dokumentere,
at den maksimale tilladelige koncentration af et miljøpåvirkende stof, ikke
overskrides i omgivelserne (immission).
Omgivelserneer her defineret som arealer
uden for virksomhedens skel, hvor mennesker kan blive påvirket af stoffet.

Risikovurdering
Hensynet til risikoen for større uheld skal
inddrages i planlægningen, før der
fastlægges bestemmelser for en arealanvendelse i kommune- og lokalplaner
for arealer, der ligger nærmere end 500
meter fra en risikovirksomhed jf. bekendtgørelsen nr. 371/2016 om planlægning
omkring risikovirksomheder. Bekendtgørelsen nævner hvilke yderlige forhold, der
gælder, og bygherre kan i forbindelse
med risikovurderingen blive bedt om at
bidrage.

Udbygningsaftaler
Aarhus Kommune indgår ofte udbygningsaftaler i tilknytning til vedtagelse af
lokalplaner. Udbygningsaftaler har hjemmel i planlovens § 21 b og c. En udbygningsaftale skal indgås på grundejerens
initiativ og være frivillig for grundejeren.
Det handler ofte om etablering af konkrete infrastrukturanlæg, som eksempelvis
et vejkryds, signalanlæg eller andre forhold, der er en forudsætning for at den
pågældende lokalplan med tilhørende
kommuneplantillæg kan realiseres.
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Udbygningsaftalen udarbejdes i fællesskab mellem kommunen, bygherre og
byplankonsulenter. Det er kommunen,
der sikrer aftalen juridisk og procesmæssigt. Kommunen fastsætter eksempelvis
på baggrund af en trafikanalyse, hvilke
krav der skal opfyldes i det konkrete projekt. Bygherre og byplankonsulenter skal
udarbejde et skitseprojekt for de anlæg,
der er en forudsætning for lokalplanens
realisering samt levere en række andre
informationer eksempelvis anlæggenes
pris, der skal indskrives som garantistillelse
i aftalen.

Servitutredegørelse
Servitutredegørelsen skal opliste samtlige
servitutter og oplyse hvilke servitutter,
der er uforenelige med lokalplanen og
dermed kan overskrives af planen. Servitutredegørelsen skal endvidere redegøre
for, hvilke servitutter, som kan aflyses i
forbindelse med planen jf. Planloven.
Aflyses de relevante servitutter ikke i forbindelse med lokalplanens vedtagelse,
kan de ske at forhindre, at lokalplanen
kan realiseres.

Produktionserhverv
Der skal i forbindelse med planlægningen redegøres for at planen ikke påvirker
nærliggende produktionserhvervs drift
eller udviklingsmuligheder.
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ILLUSTRATIONER
I lokalplanen skal projektforslagene illustreres, så det er letforståeligt, hvad der
gives mulighed for at bygge, og hvordan
veje, parkering, landskab, beplantning,
byliv mm. er indtænkt i projekterne. Der
skal derfor udarbejdes kort, kortudsnit, illustrationsplaner, snit, opstalter, tegningsskitser og visualiseringer i et nødvendigt
omfang til at forklare projektforslaget.
Det kan variere fra lokalplan til lokalplan,
alt efter hvor omfattende planen er.

Principsnit

Terrænsnit

Facade mod gade

Lokalplanbestemmelser omhandlende
arkitektur, bebyggelsesprincipper og
udformning, designprincipper, tagformer
og kantzoner m.fl. bør endvidere tydeliggøres med forklarende diagrammer, principskitser, illustrationer og referencefotos.
Som udgangspunkt skal særlige forhold,
der kan være svære at beskrive i tekst,
underbygges af illustrationer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Volumenstudie

Illustrationsplan

Reference foto, som viser mulige facadematerialer

Skitse af mulig bygning
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Visualiseringer
I Aarhus Kommune er der et stort politisk
ønske om, at de visualiseringer, der udarbejdes til lokalplaner, ligner den færdige
bebyggelse, og at forventningerne om
udseende og kvalitet bliver opfyldt.

Eksempel på visualisering

Foto efter byggeri er opført

Ønsket gælder visualiseringer generelt,
men der er særligt fokus på, at visualiseringer ligner det endelige resultat i forhold
til facadeudformning samt indretning og
beplantning i arealerne mellem husene.
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Tekniske krav til visualiseringer
Ved højhuse skal man følge tekniske krav
til visualiseringer.
Formålet med visualiseringen er at
tydeliggøre, hvordan projektet fremstår i
forhold til sine omgivelser. Derfor anvendes ’kameramatch’, hvor en 3D-model
af projektet sammenstilles med fotos fra
selve projektområdet. For at sikre en stor
nøjagtighed ved udarbejdelse af visualiseringer med kameramatch stiller Aarhus
Kommune krav til, at kameramatch skal
kunne verificeres.

Fotostandpunkt 1

Fotostandpunkt 2
Oversigtskort over de anvendte kamerastandpunkter

Fotostandpunkt 3
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KORTBILAG
Det er vigtigt, at lokalplanens kort er retvisende, præcise og overskuelige. Kortene
knytter sig til lokalplanens bestemmelser.
Teknik og Miljø har en række anvisninger
og retningslinjer, som kortbilagene skal
leve op til. I dette afsnit følger en række
eksempler på kort.

Kort, der udarbejdes af Aarhus
Kommune:

GEO-KODET
GEO-kodet betydes, at kortet er
fastlagt i forhold til landskoordinatsystemet.

Grundkort

1 - Grundkort og signaturer
Grundkortet bruger byplankonsulenten
til at udarbejde lokalplankortet. Grundkortet er geokodet, så vi kan trække lag
over til brug i forskellige systemer, så som
Map Info og AutoCad. Når lokalplankortet er lavet, skal vi bruge delområder
samt byggefelter. Disse to temaer skal
indberettes til Plandata sammen med
lokalplanen.
Signaturliste sendes med grundkortet.

Forside
Lokalplan nr. 1097

2 - Forside

CENTER FOR
BYUDVIKLING OG MOBILITET

Lokalplan nr.

1097

Forsiden af lokalplanen ændrer sig alt
efter, om den er på vej i offentlig høring, i
offentlig høring eller når den bliver endeligt vedtaget.
FORSLAG
Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
Planafdelingen
Måned 2xxx

Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand
Indeholder Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017
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3 - Matrikelkort

4 - Rammekort

Formålet med matrikelkortet er at beskrive, hvordan området er i forhold til ejer og
zonestatus.

Rammekortet viser kommuneplanens
rammer, der er vejledende for området.
Er der tillæg laver vi et kort, der viser
hvordan den kommende kommuneplan
bliver.

Matrikelkort

Rammekort
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Kort, der udarbejdes af bygherre og
konsulenter:
Lokalplankort
Til udarbejdelse af lokalplankort vedlægges grundkort.

HUSK:

•

Da plandata trådte i kraft 1.
januar 2018 skal byggefelter og
delområder fremover indberettes. Derfor er det meget vigtigt,
at hvert enkelt byggefelter ligger
som en lukket polygon og hver
enkelt delområder ligger som en
lukket polygon. Tegn det gerne
med en streg i selvvalgt farve.
Det skal ikke vises på grundkortet.

•

Grundkortet må ikke flyttes på
layoutet, da det er GEO-kodet.

Lokalplankortet skal afleveres til os i Illustrator, når lokalplanen skal ud i offentlighøring. Kortet skal tegnes i de rigtige lag.
Vær opmærksom på at der skal tages
stilling til NFI staten, drikkevandsinterresser, skovbyggelinjer, sårbare områder
samlet, indvindingsopland uden OSD,
beskyttede naturtyper, kirkebyggelinjer
og kirkeindsigtsområder.
Da vi ønsker et ensartet udseende af
vores lokalplankort medsendes signaturer
til brug ved udarbejdelsen.
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Lokalplankortet nedenfor er et godt eksempel på, hvordan brugen af vedhæftede
signaturer ser ud.
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Vejareal, der nedlægges og
kan anvendes til friareal, ophold mv.

3

Byggefelt (15 meter bredt)
Principiel vejadgang til gårdrum
Strækning, hvor bebyggelse skal opføres
som sluttet bebyggelse (karré)
Lokalplanens afgrænsning
Vejadgang til området fra forlagt
P. Hiort-Lorentzens Vej
Fælles friareal
Kantzone (1,5 meter bred)
Byggefelt til lette konstruktioner, f.eks.
cykelskure.

0

10

25

50m

Lokalplan nr.

Lokalplankort

Mål: 1:1000
Dato: 21-07-2016
Tegnet af: SM

Center for Byudvikling og Mobilitet - Planafdelingen
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