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 Læsevejledning 
 
Aarhus kommune har besluttet at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 
1112 og tilhørende kommuneplantillæg for et rekreativt område: Eskelunden, Natur- og 
eventområde. Miljørapporten, som udarbejdes af Aarhus Kommune, skal bidrage til den efterfølgende offentlige 
debat og politiske behandling af planen. 
 
Miljørapporten indledes med et ”ikke tekniske resume” som er en opsamling på rapportens emner.   
 
Miljørapporten offentliggøres sammen med: 

• Planforslaget, hvor det ”ikke tekniske resume” er indsat i lokalplanens redegørelse og 
• Beslutningen om, at planen skal miljøvurderes 

 
Miljørapporten er endelig. Væsentlige emner, der bliver taget op i høringsfasen, bliver behandlet i den sammen-
fattende redegørelse, som indsættes i den endelige lokalplan. 
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Oversigt (Ikke teknisk resume) af vurderingerne 
 
 
Aarhus Byråd ønsker, at Eskelund fremadrettet skal bruges som et rekreativt grønt 
område med mulighed for afholdelse af events. I den forbindelse ændres plangrund-
laget med et kommuneplantillæg og en lokalplan.  
 
Emnerne til miljøvurdering er udvalgt af Aarhus Kommune på baggrund af egen vi-
den og en høring af berørte myndigheder. Følgende emner indgår i miljørapporten: 
 
• Natur, landskab og økologisk forbindelse indenfor lokalplanområdet 
• Trafikafvikling og parkering ifm. events 
• Støjpåvirkning ifm. events 
 
Miljøvurderingen er foretaget ud fra eksisterende viden, en belysning af trafikken og 
hvordan området vil udvikle sig, hvis plangrundlaget ikke vedtages. 
 
Hvis plangrundlaget ikke vedtages, forventes området herunder trafikken ikke at æn-
dre sin nuværende karakter, ligesom der ikke vil være mulighed for en ny eventplads. 
 
Eskelund skal indrettes, så det kan håndtere events. Det betyder udvidelse af stier, 
mindre terrænreguleringer samt mindre inddragelse af fredskov og natur. Samlet 
vurderes det, at anlægsarbejder ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Eskelund skal primært fungere som naturområde med en blanding af skov og åbne 
landskabsrum, men ved events kan der på afgrænsede områder opstilles telte etc. 
samt foretages hegning. Da events kun vil optræde få dage om året vurderes det ikke 
at påvirke den økologiske forbindelse eller den landskabelige oplevelse af området. 
 
Ved events kan nærområdet blive belastet af støj og trafik. Lokalplanen kan ikke re-
gulere støjen eller trafikafviklingen udenfor lokalplanområdet. Det skal behandles i 
forbindelse med udstedelse af arrangementstilladelse til det konkrete event.  
 
Der er i lokalplanens bestemmelser indbygget en række afbødende foranstaltninger 
ift. natur, landskabet, adgang for beredskabet samt afsætningspladser for shuttlebus-
ser og cykler. Ift. trafikafvikling uden for lokalplanområdet indeholder rapporten 
”Eskelunden – natur og eventområde - trafikal analyse” et katalog over afværgetiltag. 
 
Miljørapporten foreslår, at planen overvåges ift. påvirkning af beskyttet natur. Ved 
events vil indsamlede erfaringer og data af bl.a. trafikafvikling indgå i en efterfølgen-
de evaluering. 
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1. Planforslagets formål og indhold  
 
1.1 Formål og baggrund 
 
Lokalplan nr. 1112 og Kommuneplantillæg nr. 56 muliggør, at områdets anvendelse 
bliver fastlagt til rekreative formål i form af grønt område med mulighed for events. 
 
Planlægningen er igangsat på initiativ fra Aarhus Kommune som med Aarhus Byråd i 
spidsen ønsker, at området skal kunne fungere som kombineret natur- og eventom-
råde som supplement til byens øvrige rekreative områder. 

Planforslaget omfatter følgende område mellem Aarhus Ådal, Viby Ringvej og Åha-
vevej: 
 

 
Figur 1: Lokalplanafgrænsning for lokalplan nr. 1112  
 
 

1.2 Hovedindhold 
Lokalplanens disponering af området er udarbejdet med ønske om at skabe et sam-
menhængende og funktionelt rekreativt område med velfungerende adgangsforhold 
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og logistik under hensyntagen til de terrænmæssige, landskabelige og naturmæssige 
forhold. 
 
Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 

- at området kan anvendes til rekreative formål  
- at der bliver mulighed for afholdelse af større og mindre events 
- at fastlægge en disponering af området med adgangsforhold, stier og scene-

områder under hensyntagen til natur- og landskabsinteresserne i området 
- at områdets disponering og anlæg sker med henblik på at opnå en landskabs-

arkitektonisk helhed med den grønne kile langs Aarhus Å 
- at sikre vejadgang til eksisterende ejendomme langs Eskelundsvej, som ikke 

er omfattet af nærværende lokalplan. 
 
 
1.3 Planforslagets forhold til andre planer 
 
Grundlaget for udarbejdelse af kommuneplantillægget og lokalplanen har primært 
været Kommuneplan 2017. 
 
Forslag til Lokalplan nr. 1112 og Kommuneplantillæg nr. 56 
Lokalplan nr. 1112 er på nogle punkter ikke i overensstemmelse med kommuneplan 
2017 og derfor er kommuneplantillæg nr. 56 udarbejdet. Ændringerne omfatter: 
 

• Fastlægning af et nyt rammeområde 12.04.18 RE, der omfatter lokalplanens 
delområde I og III, samt en mindre justering af grænserne af eksisterende 
rammeområde 12.04.16 TA. 

• Det nye rammeområde omfatter en del af rammeområde 16.00.01 LA og 
12.00.03 LA, og ændrer anvendelsen fra bynært landskab til rekreativt områ-
de. 

• Rammeområde 12.04.18 RE får anvendelsestypen 44 – Rekreativt område. 
Områdets anvendelse bliver fastlagt til rekreative formål i form af bypark eller 
grønt område, hvor området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der 
er nødvendig for at drive området som offentligt rekreativt område, herunder 
festivalplads og lignende. Ved udformning og brug af området, skal det sikres, 
at området fastholdes som en naturlig del af Aarhus Ådal hvis ubebyggede na-
turlandskab strækker sig fra Årslev Engsø og Brabrandsøen i vest mod midt-
byen. 
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1.4 Relevante miljømål 
 
 
Lokale mål: 
Lokale mål står typisk i kommuneplan 2017 (KP17) og sektorplaner.  
 
Landskabet 
Indenfor områder med god landskabskarakter bør større byggeri og anlæg tilpasses 
områdets karaktergivende landskabskarakter. Det skal dokumenteres, hvordan byg-
ge- og anlægsprojektets visuelle indvirkning tilpasses områdets karaktergivende 
landskabselementer. (KP17 s. 150) 
 
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser  
Naturkvaliteten i naturområderne skal sikres og styrkes med opmærksomhed på na-
turområderne i overgangen mellem by og land. Byrådet har som mål at øge natur-
arealet med 4000 ha i 2030 for at skabe mere sammenhængende naturområder og 
større biodiversitet. (KP17 s. 165) 
 
Natur 
Beskyttede naturområder skal bevares og tilstanden må ikke ændres.  
De beskyttede naturområder skal indgå i planlagte områder som et værdifuldt aktiv. 
Den rekreative udnyttelse må ikke medføre en væsentlig påvirkning. Der må ikke ske 
forringelse af Natura 2000 områder. Naturindholdet må som helhed ikke forringes 
indenfor potentielle naturområder ligesom det ikke må vanskeliggøres at området kan 
overgå til naturformål.  (sammendrag KP17 s. 166-167) 
 
Sammenhængen mellem naturområder  
Aarhus’ vilde dyr og planter skal have plads til at leve og yngle, vandre og sprede sig. 
Derfor skal vi sikre arealer med uforstyrrede, stabile økosystemer, hvor naturen kan 
udvikle sig frit. De økologiske forbindelser skal i særlig høj grad være ubrudte og 
hænge sammen med de omkringliggende kommuners naturområder. (KP17 s. 169) 
 
De sammenhængende naturområder skal bevares. Potentielle økologiske forbindel-
ser bør ikke inddrages til formål, som kan forhindre etablering af ny natur. Indenfor 
Grønt Danmarkskort skal der især arbejdes for bedre natur, gode sammenhænge og 
optimale levesteder for vilde dyr og planter.  (sammendrag KP17 s. 170) 
 
Naturkvalitetsplanen 
I og omkring Eskelund er der beskyttede naturtyper f.eks. vandhuller og moser. Aar-
hus Kommunens mest værdifulde naturområder ligger udenfor planområdet. De be-
skyttede områder indenfor planområdet er beskrevet i lokalplanen.  
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2. Hvordan forventes området at udvikle sig, hvis planfor-
slaget ikke vedtages? 

 

2.1 Eksisterende miljøforhold 
 

Området henlægger i landzone som et grønt område med skove og mindre naturom-
råder indenfor det bynære landskab langs Aarhus Å. Der er etableret rekreativ ad-
gang gennem området med stier samt rundt indenfor området. Samtidigt indgår om-
rådet i den økologiske forbindelse, som er stærkt markeret af Aarhus Å forløbet, som 
sammen med engarealerne forbinder det grønne stræk til Brabrand Sø – dog med 
ringvejen, som en visuel barriere. 
 
Kulturmæssigt er området landskabeligt præget af sin historik som losseplads og de-
pot for sediment fra Brabrand Sø, men også bakkeøen som tidlig bosætning i stenal-
deren. 
 
Syd og vest for området ligger der større veje i form af Viby Ringvej og Åhavevej, 
som er indfaldsvej fra motorvejen. Inde på selve området er der primært kun færdsel 
for gående og cyklister. 
 

 
Figur 2: Kommuneplanrammer  
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Uden for ådalen ligger byen med boligområder, kolonihaveområder og erhverv.  
 
Området anvendes i dag i begrænset omfang til aktiviteter/events. Men er bl.a. i nye-
re tid taget i brug af Arkitektskolen som landskabslaboratorium.  
 
2.2 Referencescenariet (0-alternativet) 
 

Hvis planen ikke gennemføres, vil området fortsat ligge i landzone og være et grønt 
natur- og kulturpræget delområde i det bynære landskab langs Aarhus Ådal. Det be-
tyder, at området ikke vil generere periodevis øget trafik og støj i nærområdet til 
Eskelund. Naturmæssigt vil arealet i fremtiden blive præget af tilgroning og udvikle 
sig hen mod skov på de arealer, som ikke indgår i den nuværende grønne drift. Om-
rådet vil forblive det opholds og – ynglested det er for mange dyr og planter i dag.  
 
Den almindelige rekreative anvendelse i form af cykling, gåture og løb vil formodent-
lig stige i takt med at byen vokser. Der er planlægningsmæssigt ikke lagt op til andre 
aktiviteter.  
 
 

3. Miljøvurdering  
 
Formålet med dette afsnit er at få belyst konsekvenserne af planlægningen, inden 
den bliver endelig vedtaget. 

 
3.1 Afgrænsning af emner til miljøvurdering 
 

Aarhus Kommune har med udgangspunkt i screeningen og en høring af berørte 
myndigheder afgrænset de væsentlige forhold, som skal beskrives, analyseres og 
vurderes i miljørapporten, samt fastlagt et egnet detaljeringsniveau for den konkrete 
miljøvurdering. Aarhus Kommune har ligeledes taget stilling til, om vurdering af alter-
nativer er relevant.  
 
Høring af berørte myndigheder 
Aarhus Kommune har gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og 
indhold og har i den sammenhæng vurderet, at følgende er berørte myndigheder i 
henhold til lovens § 31: 
 

• Miljøstyrelsen, da planen medfører rydning af mindre fredskovsarealer og lig-
ger indenfor skovbyggelinjer samt i nærhed til Natura 2000 området (H233) 

• Region Midtjylland, da større dele af lokalplanområdet er kortlagte med en V2 
kortlægning herunder losseplads. 
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• Moesgaard, da der i området tidligere er fundet bopladser og da det er vurde-
ret, at der kan være yderligere fund i området. 

• Vejdirektoratet, da der etableres to ud og indkørsler til området fra henholdsvis 
Åhavevej og Viby Ringvej tæt på Aarhus Syd Motorvejen. 

• Østjyllands Brandvæsen, da lokalplanen giver mulighed for afvikling af større 
arrangementer, som kan have betydning ift. sikkerhed og redning. 

• Østjyllands Politi, da lokalplanen giver mulighed for afvikling af større arran-
gementer, som kan have betydning ift. sikkerhed og trafikafvikling. 

 
Aarhus Kommune har hørt fra Vejdirektoratet og Østjyllands Brandvæsen. Bemærk-
ningerne er indarbejdet i afgrænsningsnotatet, som fremgår som miljørapportens bi-
lag 1. Der er ikke indsendt bemærkninger, som har ændret på Aarhus Kommunes 
samlede vurdering af emner til miljøvurdering. Der er dog taget hensyn til svarene i 
denne miljørapport. 
 
Alternativer 
Det eneste alternativ der indgår i vurderingen, er 0-alternativet, hvor planlægningen 
ikke gennemføres.  

Emner til miljøvurdering 
Aarhus Kommune har i screeningen vurderet, at planlægningen muligvis kan medfø-
re væsentlige påvirkninger af miljøet, fordi planforslaget giver mulighed for periodevis 
events og giver mulighed for at inddrage arealer der er udlagt som bynært landskab. 
 
Det er derfor vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i 
forhold til: 
• Natur, landskab og økologisk forbindelse indenfor lokalplanområdet 
• Trafikafvikling og parkering ifm. events 
• Støjpåvirkning ifm. events 

 
Planforslaget som består af lokalplanen og kommuneplantillægget ledsages i den 
videre proces af denne miljørapport, som redegør for planernes påvirkning af oven-
nævnte forhold.  
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3.2 Landskab, åen, naturen og økologisk forbindelse  
 
Konklusion 
Det forventes ikke, at der ved lokalplanens ibrugtagning vil ske væsentlige påvirknin-
ger af landskabet, beskyttede naturområder, fredskovsarealer samt de tilstødende 
naturområder. Det vurderes desuden at afholdelse af events ikke vil medføre en væ-
sentlig påvirkning af området, som økologisk forbindelse, da der er tale om midlerti-
dige events. Øgede naturbesigtigelser de kommende år, vil klarlægge, om der sker 
en påvirkning ved events, som kan medføre skærpede krav.  
 
Beskrivelse af emnet 
Området fremstår i dag som et relativt ubenyttet grønt rekreativt område med stisy-
stemer i tilknytning til Århus Å og de tilstødende naturarealer.  
 
Landskabet 
Arealerne var i midt 50’erne stadig landbrugsarealer og fremstod som åbne marker 
og engarealer. I perioden fra slut 50’erne til slut 70’erne blev den nordlige del af om-
rådet, i lokalplanen betegnet som ”Sletten”, anvendt som losseplads herefter blev 
dele af området i 90’erne tilplantet og der blev anlagt de stisystemer, som man ken-
der i dag. Den vestlige del, i lokalplanen betegnet som ”Gryden”, blev i midt 90’erne 
anvendt, som depot for sedimentoprensningen fra Brabrand Sø. Det meste af områ-
det fremstår derfor stærkt kulturpåvirket kun den midterste del af planområdet, i lo-
kalplanen betegnet som ”Plateauet”, fremstår, som en uberørt bakkeø. Hele området 
indgår i den bynære landskabskile og er indenfor planområdet udlagt med god land-
skabskarakter. 
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Figur 3: Diagram fra lokalplanen der bl.a. viser områderne Sletten, Gryden og Plateauet. 
 
Natur, skov og økologisk forbindelse 
De beskyttede naturområder indenfor planområdet består af seks mindre vandhuller, 
hvor det største er på 2.200 m2 og benyttes som regnvandsbassin, et 6.200 m2 mo-
seområde og et 4.500 m2 overdrevsareal. Foruden naturarealerne er store dele af 
området beplantet med skov, hvoraf en del er fredskovspligtige. De resterende area-
ler i planområdet er i KP17 udlagt som potentielt naturområde. Den nordlige del af 
lokalplanområdet er udpeget, som økologisk forbindelse i sammenhæng med Aarhus 
Å og naturområderne i tilknytning til denne, mens den midterste del af området er 
udlagt som potentiel økologisk forbindelse.  Hele området er en del af det Grønne 
Danmarkskort.   
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Figur 4: Beskyttet natur, potentielt naturområde iht. KP17 samt registreret skov 
 
Naturtilstanden af de beskyttede naturarealer indenfor planområdet er vurderet til at 
være ringe. De større og sammenhængende naturområder ligger udenfor planområ-
det og har desuden en bedre naturtilstand (moderat naturtilstand). Beplantningen i 
”Gryden”, som er vist som skov ovenfor, var et selvgroet pilekrat ovenpå sediment-
depotet fra oprensning af Brabrand sø og som er ryddet 2018. Skovarealet i den 
nordlige del af området er plantet i 90érne ovenpå det afdækkede lossepladsareal. 
 

 
Figur 5: Naturtilstanden af natur og vandhuller (overdrevsarealet fremgår ikke, men er besigtiget i 
2015 med en moderat naturtilstand)  



13 

Området driftes efter følgende princip: Arealer langs stier slås tre gange årligt for at 
sikre passage. På øvrige arealer er der en minimal pasning, hvor naturarealerne ikke 
klippes og øvrige arealer max klippes én gang årligt. 
 
Hvordan forventes området at udvikle sig, hvis planforslaget ikke vedtages? 
 
Miljøemnet i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Der er i dag indenfor lokalplanområdet fire vandhuller, en mose og et overdrevsareal. 
Hvis planforslaget ikke vedtages, vil der ske en tilgroning. De åbne områder vil forbli-
ve åbne, hvis den nuværende årlige slåning fastholdes. Området vil forsat virke som 
et frirum for dyr og planter.  
 
Vurdering af påvirkninger hvis planen vedtages 
 
Der er i planforslaget taget et hensyn til natur, skove, landskab og den økologiske 
forbindelse.  
 
Landskabet 
Landskabsbearbejdningen er illustreret i planforslaget.  
 

 
Figur 6: Diagram over principper for terrænregulering af ”Gryden” og ”Plateauet  
 
Den landskabelige bearbejdning af det ”uberørte landskab” på Plateauet kan være 
sårbart, da det omfatter det eneste oprindelige landskab i området. Det omfatter jf. 
lokalplanforslaget en terrænregulering der trækker bakkeøens top og flade mod syd 
for at jævne arealet (område 4) samt en udvidelse af områdets top ved scenen (om-
råde 5).  
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Terrænreguleringerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af landska-
bets karakter og oplevelsen af den oprindelige bakkeø, da de åbne træk i landskabet 
fastholdes. 
 
Øvrige mindre bearbejdninger foregår i Gryden, som allerede er kulturpåvirket og ude 
af kontekst med det oprindelige landskab. 
 
Det vurderes samlet set, at der i de terrænmæssige bearbejdninger af området er 
taget hensyn til områdets karaktergivende landskabskarakter. Dette følges op i lokal-
planen med bestemmelse om at der ikke må etableres slørende beplantning i områ-
det. 
 
Åen 
Aarhus Å ligger udenfor lokalplanområdet og afkaster en åbeskyttelseslinje på 150 
m, som bl.a. omfatter sceneområderne på Sletten. Lokalplanen fastlægger placering 
og højde på scenerne. Da scenerne kun forventes i brug få dage om året, vurderes 
de ikke at medføre en væsentlig påvirkning af den landskabelige oplevelse af ådalen. 
Ændringer inden for åbeskyttelseslinjen kræver dispensation af det konkrete projekt 
eller ophævelse af åbeskyttelseslinjen. 
 
Natur, skov og økologisk forbindelse 
De naturbeskyttede områder indenfor lokalplanområdet vil som udgangspunkt ikke 
blive påvirket ved events, idet der i planforslaget tages forholdsregler og hensyn til 
disse både ift. beskyttelse og ift. benyttelse.  
 
Overdrevsarealet, som ligger mellem Gryden og Plateauet vil ved samtidig brug af 
begge området til midlertidige events indgå som passage mellem de to delområder. 
Da naturtilstanden er vurderet som dårlig og da brugen ved events er af midlertidig 
karakter og kun består af færdsel til fods vurderes påvirkningen ikke at være væsent-
lig. Ligeledes inddrages et mindre område af mosen på Fladen, hvor lokalplanen mu-
liggør en østlig hovedindgang A. Da det omfatter en mindre del af mosen og naturtil-
standen af mosen er karakteriseret som ringe, vurderes det ikke at få en væsentlig 
påvirkning af mosen.  
 
Samtidigt vil den konkrete brug af begge områder skulle vurderes ifm. en dispensati-
on efter naturbeskyttelsesloven, hvor der vil blive sat vilkår for at beskytte de stedlige 
naturinteresser mest muligt. Dette vil desuden blive vurderet konkret i de enkelte ar-
rangementstilladelser. 
 
Skoven er enten plantet i 90’erne eller er selvvokset, efter at arealerne er ophørt som 
losseplads og landbrugsmæssig drift. Der er derfor tale om yngre løvskovbevoksnin-
ger, som bl.a. består af eg med hassel, tjørn, skovæble med videre i bunden. Desu-
den er der en del ikke-hjemme-hørende popler i nogle af beplantningerne.  
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Figur 7: Stier og fredskovsarealer 
 
Dele af skoven er fredskovsarealer. Etablering af bredere og til dels nye stier berører 
mindre fredskovarealer, hvilket kræver en dispensation fra Miljøstyrelsen. Da der ikke 
er tale og større rydninger og det primært er eksisterende stier, som udvides vurde-
res indgrebet ikke at medføre større fragmentering og dermed en væsentlig påvirk-
ning af skoven samt flora og fauna, hverken i anlæg eller driftsfasen.  
 
Lokalplanområdet indgår i Grønt Danmarkskort og den nordlige del, som potentiel 
økologisk forbindelse. Aarhus Å og ådalen, som indgår i denne udpegning, må be-
tegnes som det bærende element, indgår ikke i lokalplanområdet ligesom de nordlig-
ste og vestlige arealer af lokalplanområdet friholdes for events. På den måde, vil om-
dannelsen til periodevis eventområde på de øvrige arealer ikke have en væsentlig 
betydning for områdets funktion som økologisk forbindelse.  
 
Afværgetiltag 
Lokalplanen beskriver terrænregulering og sikrer beplantningen som helhed og viser 
hvordan beplantningen kan være med til at forstærke landskabsrummenes karakter. 
Desuden er det i lokalplanen fastlagt hvilke aktiviteter, der kan være i de enkelte na-
turområder ligesom adgange kan styres med opsatte hegn ved events.  
 
Metode og manglende viden 
Der er inddraget viden fra Kommuneplan 2017, Naturkvalitetsplanen og ordinære na-
turtilsyn i området. 
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3.3 Trafik  
 
Konklusion 
Til daglig vil området og det omkringliggende område ikke være påvirket anderledes 
end i dag.  
 
Ved større events kan trafikafviklingen og trafiksikkerheden blive forringet, og det kan 
være nødvendigt at etablere midlertidige reguleringer af trafikken. Da det ikke vil væ-
re muligt for gæster at parkere biler i selve event-området, kan der også være risiko 
for, at der vil blive parkeret på villavejene i de nærliggende områder, med de trafikale 
og miljømæssige konsekvenser, som det kan føre med sig. 
 
For at belyse ovenstående er der udarbejdet en rapport ”Eskelunden – natur og 
eventområde – trafikal analyse”. Den indeholder udover en beskrivelse af trafikken i 
dag også et katalog over mulige afværgeforanstaltninger – både af midlertidig og 
permanent karakter.  
 
Det er primært forhold, som foregår uden for lokalplanområdet og som ikke kan regu-
leres via en lokalplan, men behandles i forbindelse med udstedelsen af arrange-
mentstilladelser 
 
Beskrivelse af emnet 
Generelt vil større arrangementer trafikalt påvirke de omkringliggende veje og veje i 
nærliggende boligområder. Da der ikke kan parkeres med biler i selve området ved 
større arrangementer, er der en risiko for at bilparkering vil foregå uhensigtsmæssigt 
på veje i de nærliggende boligområder.  
 
Ved arrangementer med et større antal gæster kan der opstå trafiksikkerheds- og 
trafikafviklingsmæssige problemer på det nærliggende vejnet. Af hensyn til trafiksik-
kerheden og miljøet i området, skal især tung trafik med ærinde til koncer-
ter/arrangementer tage højde for trafiksikkerheden og miljøet, når de kører på det 
interne stinet.  
 
Hvordan forventes trafik at udvikle sig, hvis planforslaget ikke vedtages? 
 
Miljøemnet i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Hvis planforslaget ikke vedtages, vil området i det daglige fungere som i dag, og der 
vil således ikke være ændrede påvirkninger af miljøet.  
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Hvis planforslaget ikke vedtages, må det forventes, at koncerter i stedet vil foregå 
andre steder i Aarhus, i Aarhus Kommune eller eventuelt uden for Aarhus Kommune.  
 
Jo længere væk fra Midtbyen og fra stationsnære områder en alternativ koncertplads 
vil være beliggende, jo større andel at transporten til og fra stedet må forventes at 
ville foregå i bil og dermed påvirke miljøet. Nærheden til Aarhus forventes ved visse 
arrangementer at påvirke valget at transportmiddel, således at bilen i højere grad fra-
vælges.   
 
Vurdering af påvirkninger 
 
De fleste dage om året vil trafikken ved Eskelund fungere som i dag. 
 
Ved større arrangementer, som f.eks. koncerter, vil der være stor risiko for at trafikaf-
viklingen og trafiksikkerheden på det omkringliggende vejnet på visse tidspunkter bli-
ver forringet. Det vil specielt ske før og efter koncerten, hvilket betyder, at der vil kun-
ne opstå en række trafikale udfordringer. 
 
Tilsvarende kan der før, under og efter koncerten være risiko for uhensigtsmæssig 
parkering i naboområder.  
 
Disse problemstillinger er beskrevet i rapporten ”Eskelunden – natur og eventområde 
– trafikal analyse”, og omhandler primært: 
 

• At der ved koncertstart er risiko for forringet trafiksikkerhed i området mellem 
Brabrandstien og Åhavevej, da mange gæster kommer gående eller cyklende 
til arrangementet. Det samme gælder for gæster, som kommer fra Viby Torv 
og som på Ringvejen skal krydse Åhavevej 

• At der kan være risiko for, at gående krydser Åhavevej på uhensigtsmæssige 
steder. 

• At naboområder får uvedkommende trafik og parkering, som både kan forringe 
trafikafvikling og sikkerhed. 

 
Afværgetiltag 
Den største del af den trafikale påvirkning foregår udenfor Eskelunden og kan der-
med ikke reguleres i lokalplanen, men nødvendige tiltag og regulering vil blive vurde-
ret ifm. godkendelse af det enkelte arrangement.  
 
til støtte for valg af afværgetiltag er der udarbejdet rapporten ”Eskelunden – natur og 
eventområde – trafikal analyse”, som beskriver forskellige midlertidige og permanen-
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te løsningsforslag til at afværge/reducere forringelser i trafiksikkerheden, trafikafvik-
lingen og de miljømæssige konsekvenser. 
 
Rapporten peger på følgende afværgetiltag:  
 

• Ved opsætning af autoværn og hegn langs Åhavevej suppleret med både fy-
sisk regulering og personale som regulerer trafikken, vil trafiksikkerheden for 
de gående blive væsentlig forbedret.  

• For at reducere uhensigtsmæssig parkering i naboområder er der peget på al-
ternative midlertidige parkeringsområder, information om generel transport til 
og fra området samt fysisk og personalemæssig styring af trafikanterne. 

• Der er en generel fokusering på andre transportmidler end bil ved at gøre 
gang og cykelforhold attraktive samt at koncertpladsen indrettes med mulig-
hed for brug af shuttlebus. 

 
Med hensyn til forsyningskørsel er lokaplanen indrettet, så risikoen for sammenblan-
ding af gæster og kørsel på koncertpladsen er minimeret.  
 
Metode og manglende viden 
Der er i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdet ”Eskelunden – natur og 
eventområde – trafikal analyse” (Rambøll, 2019), som er en forudsætning for miljø-
vurderingen. 
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3.4 Støj  
 
Støj kan være en gene for anvendelse af Eskelunden samtidig med at aktiviteter på 
arealet kan medføre gener i omgivelserne.  
 
Konklusion 
Dele af området er belastet af støj fra de omgivende veje og vil forsat være belastet 
af støj efter ændringen af planlægningen, men det vil ikke ændre mulighederne for at 
anvende området som et bynært rekreativt område. 
 
Planlægningen giver mulighed for, at der kan afholdes flere events, herunder koncer-
ter i området. En del events som løb, udstillinger m.m. vil kun medføre en begrænset 
støjpåvirkning af omgivelserne og vil være underordnet i forhold til de gener vejstøjen 
medfører.  
 
Der bliver også mulighed for koncerter og især koncerter om aftenen/natten kan med-
føre gener for de centrale dele af byen og naboerne. 
 
Lokalplanen kan ikke regulere grænserne for støj eller hvor ofte arealet kan anven-
des. Antallet af arrangementer er en afvejning af hensynet til naboerne og ønskerne 
om, at en by som Aarhus også skal kunne tilbyde arealer til koncerter. 
 
Støjpåvirkningen fra større støjende arrangementer (flere dage) vil, blive behandlet 
efter miljøbeskyttelsesloven og følger den praksis, som klagenævnet har lagt for om-
rådet, andre arrangementer vil blive behandlet efter retningslinjer vedtaget af byrå-
det.   
 
Der er så stor en samfundsmæssig interesse i, at der kan afholdes koncerter om af-
tenen/natten et begrænset antal dage om året, hvor der tillades støj over de vejle-
dende støjgrænser for virksomheder, men langt under grænserne for risiko for skade 
på hørelse eller sundhedspåvirkninger i øvrigt. 
 
Ud fra klagenævnspraksis (Vig festival, Tivoli og Parken), så er der en sammenhæng 
mellem antallet af arrangementer og hvor højt der må spilles, hvilket vil indgå i de 
enkelte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelseslo-
ven skal offentliggøres og kan påklages. 
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Beskrivelse af emnet 
Eskelund består af en tidligere losseplads og en bakke, som oprindelig var en ø ude i 
ådalen. Området anvendes i dag til rekreativt område, primært til løb, hundeluftning, 
gåture m.m. Der har også været events, men antallet har været begrænset.  
 
Eskelund ligger som en ø i Aarhus ådal, med større veje mod syd og vest. Der er støj 
fra vejen på en del af arealet og på arealerne nærmest vejene er der overskridelser 
af Miljøstyrelsens vejledende grænser for vejstøj. Nord for Aarhus Å er jernbanen 
mod nord, men afstanden er så stor at der ikke er påvirkninger over Miljøstyrelsens 
vejledende grænser for jernbanestøj. 
 
Der afholdes i dag kun få aktiviteter i området og de påvirker ikke omgivelserne med 
støj 
 
Hvordan forventes støj at udvikle sig, hvis planforslaget ikke vedtages? 
 
Miljøemnet i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Hvis lokalplanen ikke vedtages, vil der ikke kunne afholdes større events. Større 
events vil blive afholdt på kommunens øvrige eventpladser, ligesom der vil være 
events som, må udgå, fordi der ikke længere findes placeringer. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Planlægningen overfører området til byzone, men ændrer ikke ved at området er et 
bynært grønt rekreativt område. I forbindelse med planlægningen etableres grusveje 
og pladser til scener, som gør det muligt at have større event, herunder koncerter på 
området. 
 
Planlægningen ændrer ikke ved, at dele af området er belastet af støj fra de overord-
nede veje mod syd og vest. Overførsel til byzone gør det lettere at opstille telte, sce-
ner m.m. i forbindelse med event. 
 
En del event (f.eks. motionsløb) vil kun medføre en begrænset støj i dagtimerne og 
ofte med et niveau som er langt lavere end vejstøjen. 
 
Der er andre events som f.eks. koncerter, hvor der er ønske om at kunne spille musik 
om aftenen/natten og dette kan medføre en påvirkning af de centrale dele af byen og 
især hos de nærmeste naboer. 
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Støjpåvirkningen fra større støjende arrangementer vil, i de enkelte tilfælde og efter 
konkrete ansøgninger, blive behandlet efter miljøbeskyttelsesloven og følger den 
praksis som klagenævnet har lagt for området (Vig festival, Tivoli og Parken).  
 
Der er så stor en samfundsmæssig interesse i at der kan afholdes koncerter om afte-
nen/natten et begrænset antal dage om året, at der tillades støj over de vejledende 
støjgrænser for virksomheder, men langt under grænserne for skade på hørelse eller 
med sundhedspåvirkninger i øvrigt. 
 
Der stilles i forbindelse med afgørelserne efter miljøbeskyttelsesloven krav til lydni-
veauet ved mixertårnet (front-of-house) og til i hvilket tidsrum der må spilles. Det kan 
ikke reguleres i lokalplanen og vurderes i forbindelse med det enkelte arrangement.  
 
Det er samme type regulering, som bruges ved Skanderborg og Roskilde festivaler-
ne. 
 
Det er især de store arrangementer, som kan medføre støjgener i omgivelserne og 
det er af praktiske årsager begrænset, hvor mange der kan afholdes i løbet af en 
sæson. Der skal bruges tid til forberedelse af arealet, til afholdelse af arrangementet 
og til oprydning. For en flerdages koncert med rigtig mange mennesker og boder ta-
ger det 6-8 uger. For enkeltkoncerter kan det gøres noget hurtigere. Koncerter afhol-
des typisk udenfor sommerferieperioden, da kundegrundlaget er lavt. Der forventes 
derfor kun et begrænset antal større koncerter årligt. 
 
I Aarhus kommune er større koncerter spredt på flere pladser og dermed er påvirk-
ningen af naboområderne begrænset. 
 
Afværgetiltag 
Der er ikke behov for afværgetiltag i lokalplanen, da den ikke kan regulere hverken 
støj eller spilletid i forbindelse med koncerter. 
 
Metode og manglende viden 
Der er en god viden om påvirkningerne fra andre områder med koncerter. 
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3.5 Påvirkninger på tværs af emner  
 
Der vurderes ikke at være påvirkninger på tværs af emner indenfor lokalplanområdet, 
som kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. I den forbindelse er der lagt 
vægt på at der ikke foretages terrænreguleringer på Sletten, som omfatter den tidli-
gere losseplads, da det afledt kunne medføre en risiko for forurening af Aarhus Å og 
havnen. 
 
Det forventes ikke, at der kan findes lignende lokaliteter, som kan opfylde lokalpla-
nens formål. Byrådet blev i perioden 2009 – 2012 forelagt en indledende undersø-
gelse og gradvis afklaring af lokaliteter, som potentielle eventpladser. De fleste lokali-
teter lå enten for langt væk, havde dårlig vejadgang eller var disponeret til andet for-
mål. Kun to lokaliteter blev fundet egnede til at arbejde videre med. Det omfattede 
Ådalen (den nuværende og midlertidige koncertplads for Northside) og Eskelund. 
Ådalen kan ikke anvendes fremadrettet pga. byudvikling og nærhed til boliger.  
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4. Sammenfattende vurdering  
 
Der er ikke væsentlige miljøpåvirkninger af naturen som helhed som følge af den 
ændrede planlægning indenfor lokalplanområdets afgrænsning, men der er grund til i 
en periode at have fokus på, hvordan naturen udvikler sig ift. de aktiviteter, som er 
muliggjort.  
 
Til daglig vil området og det omkringliggende område ikke være påvirket anderledes 
end i dag. 
 
Planlægningen giver mulighed for, at der kan afholdes flere events, herunder få kon-
certer i området. Især koncerter om aftenen/natten kan medføre gener for de centrale 
dele af byen og naboerne. En del events som løb, udstillinger m.m. vil kun medføre 
en begrænset støjpåvirkning af omgivelserne og vil være underordnet i forhold til de 
gener vejstøjen medfører. 
 
Ved større events kan trafikafviklingen og trafiksikkerheden blive forringet, og det kan 
være nødvendigt at etablere midlertidige reguleringer af trafikken herunder parkering. 
Det er forhold som foregår uden for lokalplanområdet og som ikke kan reguleres via 
en lokalplan. 
 
Da påvirkninger i forbindelse med større events er af midlertidig karakter samt vurde-
res kun at forekomme et begrænset antal gange om året, vurderes der ikke at være 
en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
 

5. Krav til planlægningen  
 
5.1 Afværgetiltag 

Lokalplanen fastlægger en disponering og brug af området som tager hensyn til natur 
og landskabsinteresser. Der er ift. trafik indarbejdet adgangsveje til området, der bl.a. 
sikrer mulighed for beredskabets adgang, afsætningsområde for shuttlebusser og 
cyklister.  

5.2 Overvågning  

På baggrund af de vurderede konsekvenser af planerne, er der foreslået en række 
afværgeforanstaltninger. Overvågningstiltagene er: 
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• Kommuneplantillægget overvåges i forbindelse med Aarhus Kommunes gene-
relle kommuneplanlægning. Samt de relevante myndigheders miljøtilsyn.  

• Udover de ordinære naturbesigtigelser i Aarhus Kommune vil de naturbeskyt-
tede områder, indenfor og i periferien af lokalplanområdet, blive besigtiget 
hvert år indenfor de første fem år efter lokalplanens ibrugtagning med henblik 
på at klarlægge en mulig påvirkning fra aktiviteterne muliggjort i lokalplanen. 
Herefter indgår området i den almindelige besigtigelse igen. Viser det sig, at 
områderne bliver væsentligt påvirket, oprettes der afværgetiltag. 
 

• I dagligdagen er der ingen specielle behov for at følge trafikudviklingen. Dog 
foretages der årlige cykeltællinger på Brabrandstien ved Tre-broer, og udvik-
lingen i biltrafikken på Åhavevej og Viby Ringvej følges også årligt. 
 

• I forbindelse med det enkelte større event, vil der oftest blive foretaget trafik-
reguleringer både ved Eskelund, men også på vejnettet i de nærliggende om-
råder. Der vil efter hvert arrangement blive evalueret på disse trafikregulerin-
ger. Det samme gælder, hvis der er etableret midlertidige parkeringsarealer 
og/eller midlertidige parkeringsforbud på veje i boligområder. Her vil der bl.a. 
blive holdt statistik over antallet af uddelte parkeringsbøder og om der i speci-
fikke kryds/vejstrækninger har været trafikafviklings eller trafiksikkerhedsmæs-
sige problemer. 

 
 

6. Data, referencer og lovgrundlag 
 

6.1 Regulerende lovgivning 
De emner som er vurderet i nærværende miljørapport reguleres efter følgende lov-
givninger: Miljøvurderingsloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven her-
under støjvejledningen og Vejloven. 

6.2 Samlet data og referenceliste 
Rapport Eskelunden – Natur og Eventområde – trafikal analyse, Aarhus Kommune 
maj 2019, Rambøll. Rapporten ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside 
www.aarhus.dk sammen med byrådsindstillingen til lokalplanforslaget.  
 
 

http://www.aarhus.dk/
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7. Bilag 1 Screening/afgrænsning af lokalplanen 
 

Screeningsskema - miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantil-
læg for Eskelunden 
 
Aarhus kommune, Plan vurderer på baggrund af egen viden og forundersøgelse i forbindelse med 
planstart, at lokalplanen for Eskelunden skal miljøvurderes og at følgende emner skal indgå i miljø-
vurderingen: 
 

• Støj udenfor lokalplanområdet, fordi der indenfor lokalplanområdet kan afholdes større og 
mindre arrangementer og events, som kan medføre støj ved naboer.  

• Trafikafvikling udenfor lokalplanområdet, fordi enkeltstående arrangementer og events vil ge-
nerere øget trafik i perioden op til og efter samt parkeringsbehov i nærområdet 

• Landskab og natur i bred forstand indenfor lokalplanområdet, fordi der bl.a. skal ske terrænre-
guleringer, som bør belyses nærmere. 

 
Øvrige emner vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 
 
Lokalplan for Eskelunden er ikke direkte omfattet af kravet om miljøvurdering1, da planen ikke 
sætter rammer for emner på bilag 1 og 2 eller medfører krav om habitatkonsekvensvurdering.  
 
Screeningen har dog vist, at det ikke kan afvises, at der er væsentlige miljøpåvirkninger fra oven-
nævnte emner og Aarhus kommune vurderer derfor, at planen er omfattet af lovens §8 stk. 1 nr. 
3.  

 
Screening af planer 
Planer der fastlægger rammer for arealanvendelsen og som påvirker miljøet væsentligt skal som 
udgangspunkt miljøvurderes.i 
 
Formålet med at miljøvurdere planer er at afklare potentielle miljøpåvirkninger tids nok til, at de 
kan fjernes eller begrænses ved at tilrette planen. Miljørapporten skal kvalificere den efterfølgende 
offentlige debat og politiske behandling af planen. 
 
I forbindelse med afgørelsen om en plan skal miljøvurderes, skal det undersøges, om den kan 
medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
Aarhus Kommune, Plan screener helhedsplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner. 
 
 
Denne vurdering sker i dette screeningsskema. 
 
                                                
1 Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2 pkt. 2)  
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Aarhus Kommunes foreløbige vurdering af screeningen sendes til berørte myndigheder og på bag-
grund af deres høringssvar træffes der endelig afgørelse om miljøvurdering jf. lovens § 10. 
 

Beskrivelse af området i dag 
Lokalplanområdet for Eskelunden er afgrænset af Århus Å mod nord, mod vest af Viby Ringvej og 
mod syd af Åhavevej. Området er knap 33 ha og er kommunalt ejet, beliggende i landzone og ube-
bygget område. Den nordlige del er en tidligere losseplads, den vestlige del har opfyld fra oprens-
ningen af Brabrand sø og mod syd er der opfyldning i forbindelse med etableringen af Åhavevej. 
Hele området anvendes i dag som et rekreativt område og der har været lejlighedsvis arrangemen-
ter. 
 

 
Kort 1: lokalplanområdets placering i forhold til byen og ådalen. 
 
Området er omgivet af overordnet infrastruktur i form af Åhavevej, der ligger i forlængelse af Aar-
hus Syd Motorvejen og Ringvejen, der omkranser stor-Aarhus fra Grenåvej i nord til Skanderborg-
vej i syd. Ligeledes løber den regionale jernbanestrækning, der forbinder Aarhus med Nord- og 
Vestjylland, umiddelbart nord for Aarhus Å. 
 
Den nordlige afgræsning af lokalplanen følger ydersiden af en eksisterende stiforbindelse, der 
grænser op til et område med vådområder og rørskov langs Aarhus Å.  
 
Centralt i området findes den kommunale genbrugsstation Eskelund samt en ejendom med tankan-
læg ejet af DSB. Med undtagelse af mindre dele, er disse områder ikke omfattet af denne planlæg-
ning. 
 
Inden for området veksler terrænet mellem åbne sletteprægede områder med spredte træer og 
buske, tættere beplantninger, skov, vandhuller og moseområder under tilgroning. 
 
Området veksler mellem områder med et naturindhold og stærkt kulturpåvirkede arealer med 
regnvandsbassin, tidligere losseplads ved Aarhus Ådalen og tidligere sedimentbassiner med voldan-
læg ud mod Viby Ringvej og Åhavevej, hvor den primære cykelforbindelse via Brabrandstien også 
passerer gennem området. Arealerne har henligget uden nævneværdig drift eller pleje siden 
1990’erne, og den rekreative anvendelse af området i dag er ret begrænset særligt i det våde vin-
terhalvår. 
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Området er let kuperet og beliggende lavt i terræn mellem kote 2,5 og kote 10. Det højeste terræn 
er beliggende i den centrale del af området.  Både herfra og fra flere af de åbne, lavere områder er 
der fine udsigtsmuligheder til det omgivende landskab og den omkringliggende by. 

 
Beskrivelse af lokalplanens indhold og kort der viser lokalplanens 
afgrænsning 
Lokalplanen skal sikre, at der etableres et formelt grundlag for det rekreative område og mulighed 
for afvikling af et begrænset antal større arrangementer som fx Northside festival og dagsbegiven-
heder med op til 40.000 deltagere. 
 
Beskrivelse af projektet 
Området ejes i det væsentlige af Aarhus Kommune, men som arealet henligger i dag, kan det ikke 
anvendes til koncertplads, hvilket blandt andet skyldes mangel på:  
 

• beplantningspleje 
• stiforhold 
• hensigtsmæssige terrænforhold ved scener   
• dræning  
• tilstrækkelige til- og frakørselsforhold  
• køreveje på området  
• funderede områder til scener og produktionsarealer 
• forsyning af el, vand og fibernet til eventproduktion håndtering af spildevand  

 
Projektet søges sammentænkt med det landskabslaboratorium, der også findes i området og som er 
drevet af en række undervisnings- og forskningsmiljøer.  
 
Målet er at opnå et flerfunktionelt og attraktivt område, der både kan anvendes til større events, men 
som også i det daglige vil være et spændende og varieret rekreativt område.  
 
Lokalplanen skal skabe mulighed for, at de konkrete arealer indrettes, så de kan fungere som både 
rekreative grønne arealer og som eventplads.  
 
Lokalplanens formål  
Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 

- at området kan anvendes til rekreative formål med mulighed for afholdelse af større og 
mindre events 

- at fastlægge en disponering af området med bl.a. overordnede adgangsveje samt stier og 
sceneområder under hensyntagen til natur- og landskabsinteresserne i området 

- at områdets disponering og anlæg sker med henblik på at opnå en landskabsarkitektonisk 
helhed med den grønne kile langs Aarhus Å 

-  
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Tjekliste til afgørelse af direkte krav om miljøvurdering af plan 
 

Tjek for Miljøvurdering 
  

Ja Ne
j 

Bemærkninger An-
svar 

A. Kan planen påvir-
ke et internatio-
nalt naturbeskyt-
telsesområde væ-
sentligt - et Natura 
2000-område? 

 x Planens karakter vurderes ikke at på-
virke udpegningsgrundlaget for habi-
tatområdet Brabrand Sø med omgivel-
ser (H233.)  

Plan,  
Vand 
og  
Na-
tur. 

B. Kan projektgrup-
pen udelukke, at 
planen kan beska-
dige, ødelægge el-
ler påvirke yngle- 
og rastesteder for 
bilag IV – arter? 

x  Der er i Aarhus Ådal udenfor lokalpla-
nens afgrænsning registreret oddere 
og flagermus. Etablering af stier, grus-
veje og forstærkede pladser til scene-
område samt begrænset fældning af 
træer i et ungt skovbryn indenfor lo-
kalplanen vil hverken beskadige, øde-
lægge eller påvirke yngle og rasteste-
der for disse arter. Lokalplanen giver 
ikke mulighed for permanent belysning 
af interne stier.   

Plan,  
 
Vand 
og  
Na-
tur  
 
 

C. Er planen omfattet 
af lovens (nr. 
1225 af 
25/10/2018) bilag 
1 og/eller 2? 

 x Det er meget begrænsende anlæg som 
skal foretages (forstærkninger af jor-
den hvor der skal kunne opsættes sce-
ner samt grusveje og stier) og de vur-
deres ikke at falde ind under bilag 1 
eller 2   

Plan 

E. Er det en mindre 
ændring af eksi-
sterende plan som 
tidligere er miljø-
vurderet og indgår 
der emner fra bi-
lag 1 og 2 (VVM-
emner) 

 x Der er ikke tidligere lokalplanlagt for 
området 

Plan  

F. Omfatter planen 
alene et mindre 
område på lokalt 
plan og indgår der 
emner fra bilag 1 
og 2 (VVM-emner) 

 x Det er et mindre område på lokalt 
plan, men der er så meget fokus på 
støj, trafik og landskab, at der er be-
hov for en vurdering af om påvirknin-
gerne er væsentlige og den foretages 
via en miljøvurdering 

Plan 

D. Andet, 
f.eks. Højhuspoli-
tik 

 x Det er en plan for et rekreativt grønt 
område og dermed ikke omfattet af 
højhuspolitikken. 

Plan 
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Screening af om der kan være en væsentlig miljøpåvirkning (Miljøvurderingsdi-
rektivets bilag II og miljøvurderingslovens bilag 3) 

1) Planernes og programmernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
Emner fra Bilag 3 i loven Beskrivelse Vurdering i 

forhold til 
væsentlighed 

I hvilket omfang planen eller 
programmet kan danne 
grundlag for projekter og 
andre aktiviteter med hensyn 
til beliggenhed, art, størrelse 
og driftsbetingelser eller ved 
tildeling af midler, 

Lokalplanen fastsætter konkrete 
rammer for arealet og er sidste 
led i planhierarkiet. 

Ingen be-
tydning 

I hvilket omfang planen har 
indflydelse på andre planer 
eller programmer, herunder 
også planer og programmer, 
som indgår i et hierarki, 

Lokalplaner er det nederste ni-
veau i det danske plansystem og 
regulerer direkte forhold indenfor 
lokalplanens område. Planen in-
deholder desuden ikke aktiviteter, 
som sætter begrænsninger på 
andre lokalplanområder.  

Ingen be-
tydning 

Planens eller programmets 
relevans for integreringen af 
miljøhensyn specielt med 
henblik på at fremme bære-
dygtig udvikling, 

Lokalplanen fastholder området 
som et rekreativt areal, hvor der 
lægges vægt på at beskytte og 
udvikle området under hensynta-
gen til de natur- og landskabs-
mæssige interesser i området. 

Ingen be-
tydning 

Miljøproblemer af relevans for 
planen eller programmet 

I forundersøgelsen er det vurde-
ret, at der i forbindelser med 
events indenfor lokalplanområdet 
kan være miljøproblemer, som 
kan påvirke omgivelserne ift.: 
 
Støjpåvirkning ved boligområder i 
nærområdet til lokalplanområdet  
Trafikafvikling og parkering i 
nærområdet til lokalplanen 
 
Det er desuden vurderet, at land-
skabelige og naturmæssige på-
virkninger af arealerne indenfor 
lokalplanområdet bør belyses 
nærmere, idet det ikke kan ude-
lukkes, at det kan have en betyd-
ning for den landskabelige ople-
velse af bakkeøen kaldet ”Pla-
teauet”. 

Væsentlig 
betydning 
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Planens eller programmets 
relevans for gennemførelsen 
af anden miljølovgivning, der 
stammer fra en EU-retsakt 
(f.eks. planer og programmer 
i forbindelse med affalds-
håndtering eller vandbeskyt-
telse). 

Habitat: Lokalplanen vurderes 
ikke at påvirke udpegningsgrund-
laget for Brabrand Sø med omgi-
velser (H233).  
 
Bilag IV: Lokalplanen vurderes 
ikke at forstyrre eller ødelægge 
flagermus og Odderens samt de-
res yngle- og rasteområde, da 
lokalplanens afgrænsning ligger 
udenfor engarealerne langs Aar-
hus Å.  Samtidigt vil natur og 
skovarealer indenfor lokalplanen 
der grænser ned mod engene 
fortsat være udlagt som sådanne.  
 
Biodiversitet: Lokalplanen lægger 
op til, at eksisterende natur og 
skovområder skal bevares på nær 
mindre gennemskæringer med 
stier etc. med mulighed for at 
supplere med plantning af nye 
naturligt hjemmehørende arter 
for at fremme en større artsdiver-
sitet 
 
Vandrammebestemmelser: Aar-
hus Å er registeret som stærkt 
modificeret. Lokalplanen vurderes 
ikke at påvirke tilstanden for Aar-
hus Å og dermed forhindre 
målopfyldelsen. 

Ingen be-
tydning 

 

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig ta-
ges hensyn til: 

Emner fra Bilag 3 i loven Beskrivelse  Vurdering i 
forhold til 
væsentlighed 

Indvirkningens sandsynlighed, 
varighed, hyppighed og reversi-
bilitet 

Lokalplaner fastlægger rammer 
for den fremtidige planlægning, 
men der er ikke handlepligt.  
 
Lokalplanen indrettes så den 
kan fungere som et grønt re-
kreativt område med mulighed 

Ingen be-
tydning 
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for større arrangementer og 
events. 
 
Hvis der ikke afholdes arran-
gementer, vurderes der ikke at 
være en påvirkning der ligger 
ud over det niveau der er i 
dag. 
 
Det vurderes at afholdelse af 
arrangementer og events kan 
medføre gener i form af støj og 
kan medføre gener ifm.  trafik-
afvikling i nærområdet. 
 
Varigheden af de enkelte ar-
rangementer er dog kort lige-
som antallet af arrangementer 
er vurderet til at være få. 

Indvirkningens kumulative ka-
rakter 

Planlægningen foregår i et om-
råde som mod syd og vest er 
afgrænset af to overordnede 
veje som er udbyggede. Mod 
nord ligger Aarhus å. 
 
Der er planer om modernise-
ring af genbrugsstationen og 
der kan være en begrænset 
positiv kumulativ effekt ved 
fælles udnyttelse af lyskrydset 
på Åhavevej. 

Ingen be-
tydning 

Indvirkningens grænseoverskri-
dende karakter 

Der er ikke i den konkrete plan 
aktiviteter som kan medføre 
grænseoverskridende karakter 

Ingen be-
tydning 

Faren for menneskers sundhed 
og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker) 

Området skal fungere som et 
rekreativt grønt areal og der 
vurderes dermed ikke at være 
risiko.  
 
Enkeltstående events bliver 
vurderet og godkendt særskilt i 
henhold til miljølovgivning, 
færdselslovgivning og ift. sik-
kerhed. 
 

Ingen be-
tydning 

Indvirkningens størrelsesorden Det rekreative område vil få en Væsentlig 
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og rumlige udstrækning (det 
geografiske område og størrel-
sen af den befolkning, som kan 
blive berørt) 

bedre tilgængelighed for be-
folkningen i Aarhus.  
 
Ved få større events i området 
vil der være påvirkning af støj 
og trafikafvikling i nærområdet 
til lokalplanområdet. 
 
Indretning af området vil på-
virke det nuværende landskab 
med terrænregulering af de 
åbne arealer og mindre indgreb 
i fredskov og naturbeskyttede 
arealer. 
 

betydning 

Værdien og sårbarheden af det 
område, som kan blive berørt 
som følge af særlige karakteri-
stiske naturtræk eller kulturarv 

I indretning af lokalplanområ-
det er der taget et stort hensyn 
til værdien og sårbarheden af 
de mindre naturområder og de 
områder som er udpeget med 
kulturarvsværdier. Der skal 
søges mindre dispensationer. 
Særligt påvirkningen af ter-
rænreguleringen af bakkeøen 
er vurderet bør belyses yderli-
gere i en miljørapport. 

Væsentlig 
betydning 

Værdien og sårbarheden af det 
område, som kan blive berørt 
som følge af overskridelse af 
miljøkvalitetsnormer eller -
grænseværdier 

I forbindelse med større kan 
områder udlagt til boligformål i 
nærområdet opleve støjpåvirk-
ninger. 

Væsentlig 
betydning 

Værdien og sårbarheden af det 
område, som kan blive berørt 
som følge af intensiv arealud-
nyttelse 

Lokalplanens formål er ikke at 
sikre en intensiv arealudnyttel-
se men at fastholde området 
som et grønt område med et 
rekreativt formål med mulig-
hed for enkelte større events 
og arrangementer. 

Ingen be-
tydning 

Værdien og sårbarheden af det 
område, som kan blive berørt 
som følge af indvirkningen på 
områder eller landskaber, som 
har en anerkendt beskyttelses-
status på nationalt plan, fælles-
skabsplan eller internationalt 
plan. 

Lokalplanen påvirker ikke det 
internationale beskyttede Na-
tura 2000-områder Brabrand 
Sø med omgivelser (H233), 
som ligger ca. 50 meter vest 
for lokalplanområdet og der-
med nedstrøms Brabrand Sø.  
 

Ingen be-
tydning 
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Udpegningsgrundlaget for om-
rådet er fem naturtyper: Næ-
ringsrig søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks, rigkær, bøgeskov på 
muldbund, elle- og askeskov 
ved vandløb, søer og væld, 
samt egeskov og blandskove 
på mere eller mindre rig jord-
bund og tre arter: stor vandsa-
lamander, damflagermus og 
odder. 
 
Viby Ringvej ligger som en 
spærring mellem lokalplanom-
rådet og Natura 2000 området.  
 
Der er ikke landskaber af nati-
onal interesse. 

 
 
Referat af høringssvar 
Aarhus Kommune har foretaget en høring af Miljøstyrelsen, Region Midtjylland, Vej-
direktoratet, Moesgaard, Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi. 
 
Resultatet af den høring som Aarhus Kommune har foretaget af berørte myndigheder 
efter lovens § 32 har resulteret i følgende høringssvar: 
 
Vejdirektoratet 
Vejdirektoratet har i mail af 16.05 2019 udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger 
til anvendelsen af Eskelund-området og de planlagte trafikale forhold. Dog skal Vej-
direktoratet inddrages, hvis der senere opstår et ønske om supplerende tilkørsel til 
området ved Rugholmvej til parkering ved events.  
 
Østjyllands Brandvæsen 
Østjyllands Brandvæsen har i mail af 20.05.2019 udtalt: 

• Der er ingen risiko for brand og eksplosion, som kræver særlige hensyn 
• Med den planlagte anvendelse for øje skal det sikres, at der kan etableres de 

nødvendige veje gennem området, ligesom der skal være adgangsve-
je/flugtveje, så sikkerheden ved planlagt anvendelse kan opretholdes.  

• Der skal ligeledes være mulighed for hurtig og sikker tilkørsel til området og fra 
området for udrykningskøretøjer fra de omkringliggende veje, når store arran-
gementer afholdes. 
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Samlet vurdering 
Aarhus Kommune har vurderet, at planen er omfattet af lovens § 8 stk. 1 nr. 3, da 
planen ikke er omfattet af bilag 1 eller 2, men kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Aarhus Kommune har ud fra den foretagne screening vurderet at følgende emner 
skal indgå i miljøvurderingen: 

• Støjpåvirkning udenfor lokalplanområdet ifm. større og mindre events og ar-
rangementer på arealerne 

• Trafikafvikling og parkeringsforhold udenfor lokalplanområdet ifm. større og 
mindre events og arrangementer på arealerne 

• Påvirkning af landskab og natur indenfor lokalplanområdet 
 
Den efterfølgende høring af berørte myndigheder har ikke givet anledning til at med-
tage flere emner. De indkomne svar vil i det omfang det er relevant blive inddraget i 
de udpegede emner. 
 
Skema – udvælgelse af emner til miljørapport (baseret på bilag 4) 

Emne Relevans i for-
hold til miljø-
vurdering (0 er 
ikke relevant og 
* er et emne 
som bør under-
søges) 

Kommentar/begrundelse 

Habitatområder  0  
Bilag IV arter  0  
Internationale miljømål (f.eks. 
WHO) 

0  

EU miljømål (f.eks. vandområde-
planer, luft eller risiko) 

0  

Danske miljømål (MST’s vejlednin-
ger – støj, vibrationer, lugt, luft 
eller Sundhedsstyrelsens med f.eks 
magnetfelter) 

* Der er ifm. musikevents 
en støjpåvirkning ved 
nærmeste  
Boligområder. 

Biologiske mangfoldighed,  0  
Befolkningen, herunder afvikling af 
trafik 

* Trafikafvikling og parke-
ring ifm. events 

Menneskers sundhed (f.eks. WHO)  0  
Fauna og flora * Der sker mindre ændrin-

ger af natur og skovarea-
ler 

Jordbund (arealforbrug, jordforu-
rening) 

0  

Vand (overfladevand, afstrømning 0  
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og grundvand) 
Luft (lugt, støv og luftforurening) 0  
Klimatiske faktorer (vind, over-
svømmelse og om planen i sig selv 
kan påvirke klimaet) 

0  

Materielle goder (miljøpåvirkninger 
der forhindrer andre i at udnytte 
deres arealer og et bredt blik på 
afledte effekter) 

0  

Kulturarv, herunder kirker og de-
res omgivelser 

0  

Arkitektonisk og arkæologisk arv *  
Landskab  * Der sker mindre ændrin-

ger i form af terrænregu-
lering af interne arealer 

Det indbyrdes forhold mellem 
ovenstående faktorer 

0  

Kumulative effekter med andre 
planer 

0  

 
                                                
i Lovgrundlaget er: ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)”i, afsnit II 
(kapitel 3 og 4).  
Planer, der skal miljøvurderes:  

- Lokalplaner, som giver mulighed for projekter på bilag 1 og 2 (dvs. konkrete projekter omfattet af VVM-
reglernei), dog undtaget: 

• hvis lokalplanen kun omfatter mindre ændringer, den oprindelige plan er miljøvurderet, og planen 
ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 

• hvis lokalplanen kun omfatter mindre områder på lokalt plan, og planen ikke medfører en væsentlig 
påvirkning af miljøet. 

- Lokalplaner, hvor der er krav om en habitatkonsekvensvurdering. 
- Planer, som gennem screening er vurderet til at kunne medføre en væsentlig miljøpåvirkning. 

Der er derfor behov for at få vurderet om de konkrete planer kan påvirke miljøet væsentligt og det foregår via 
en screening (dette skema). 
 
Skemaet er baseret på: 

• En intern forundersøgelse 
• En ekstern forundersøgelse 
• Lokalplanarbejdsgruppens vurdering 

 
Det sendes til høring ved berørte myndigheder og på baggrund af deres svar udarbejder lokalplan arbejds-
gruppen det endelige skema som er basis for beslutningen om planen skal miljøvurderes. 
 
Hvis Aarhus Kommune vurderer, at planen har en væsentlig påvirkning på miljøet, skal påvirkningen under-
søges nærmere i en miljørapport.  
Vurderer Aarhus Kommune, at der ikke er krav om en miljørapport, begrundes afgørelsen ud fra undersøgte 
emner og påvirkningens sandsynlighed, varighed og kumulativ konsekvens jf. bilag 3 i loven.  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145
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