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Sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingsloven
Aarhus Byråds forslag til Kommuneplan 2017 og det tilhørende forslag til Miljøvurdering har været fremlagt offentligt i perioden 14. juni – 4. september 2017.

Redegørelse om integration af miljøhensyn i Kommuneplan 2017
Kommuneplan 2017 er i sin helhed udtryk for en integration af miljøhensyn. Der
opereres således med ressourcebesparelse i form af en reduktion af det samlede
transportarbejde pr. indbygger gennem omdannelse og fortætning af den eksisterende by, opbremsning i forhold til byspredningen, etablering af en letbane,
og udbygning at cykelstier mm.
Opbremsningen af byspredningen sker tillige af hensyn til en bedre beskyttelse
af grundvandet, etablering af mere skov, beskyttelse af landbrugsjord som en
begrænset ressource og sikring at naturområder.
Konklusionen i miljøvurderingen er derfor, at ændringerne samlet set er udtryk
for en udvikling i retning af en bedre ressourceudnyttelse og en bedre beskyttelse af landskaber, natur og grundvand mv.

Redegørelse om, hvordan miljøvurderingen og de høringssvar, der
er indkommet under den offentlige fremlæggelse, er taget i betragtning
Miljøvurderingen blev udarbejdet af et eksternt firma på baggrund af udkast til
forslag til Kommuneplan 2017. I forbindelse med byrådsbehandlingen om offentlig fremlæggelse af kommuneplanforslaget traf byrådet beslutning om at tiltræde
konsulentens miljøvurdering og dermed gøre den til sin egen og fremlægge den
som forslag.
Der indkom ingen bemærkninger til miljøvurderingen under den offentlige høring. Til orientering kan oplyses, at der indkom mere end 200 høringssvar i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2017. I
indstillingens bilag 1 og 2 er beskrevet, hvordan de er håndteret.

Redegørelse om, hvorfor Kommuneplan 2017 er valgt på baggrund
af de rimelige alternativer, der har været behandlet
Med byrådets endelige vedtagelse af Planstrategi 2015 blev der truffet beslutning
om at foretage en fuld revision af kommuneplanen. Alternativet var en genvedtagelse eller en delvis revision af Kommuneplan 2013.

Begrundelsen var, at Kommuneplan 2013 allerede var en delvis genvedtagelse af
Kommuneplan 2009, og at der var behov for en fuld revision af teksterne og ikke
mindst den politiske linje i kommuneplanen.
Af miljøvurderingen fremgår, at en genvedtagelse af Kommuneplan 2013 ”… vil
videreføre byvæksten, som den har forløbet de senere år, dvs. der lægges nye
lag på de eksisterende bysamfund. Væksten bliver koblet op på eksisterende
vejnet og offentlig- og privat service. Derved sker der ikke i samme omfang en
udnyttelse af områder, der har byudviklingspotentiale, men som er rammelagt til
andet formål. 0-alternativet vil givetvis også medføre meget store udfordringer i
fremkommeligheden med den eksisterende infrastruktur, fordi den ikke er gearet
til byvæksten.
Ved 0-alternativet (genvedtagelse af Kommuneplan 2013, red.) vil der ikke:
 opnås de effektiviseringer og optimeringer af udnyttelse af plads og ressourcer, som der er lagt vægt på ved udarbejdelse af den nye kommuneplan.
 være mulighed for den ønskede udvikling af de nye områder, der er udpeget med mulighed for høje byggerier.
 opnås den øgede grundvandsbeskyttelse og sikring af, at der tages højde
for håndtering af regnvand og klimatilpasning i byudviklingen, som der er
lagt vægt på ved udarbejdelse af den nye kommuneplan.
 i samme grad være sikret, at der i forbindelse med planlægning inden for
kirkeindsigts-områderne er særlig opmærksomhed på overlap mellem kirkeindsigtsområdet og området for byudvikling.
 Der vil være mindre areal udpeget til skovrejsning inden for Aarhus Kommune og potentielle kulturmiljøer vil ikke være sikret så godt som i den
nye kommuneplan.
 0-alternativet vil betyde, at der er udpeget ca. 765 ha mindre til ”økologiske – og potentielle økologiske forbindelser”, hvor naturen kan få bedre
vilkår.
 I 0-alternativet vil Naturkvalitetsplan 2013-2030 dog fortsat sørge for, at
der i Aarhus Kommune er fokus på naturen i kommunen.”

Redegørelse om, hvordan Aarhus Kommune vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af Kommuneplan 2017
Kommuneplanen er en overordnet politisk plan, som i udgangspunktet kun er
bindende for byrådet selv og som ikke foreskriver konkrete handlinger eller afsætter økonomiske midler til byens udvikling. De planer og ændringer som ligger
i forlængelse af kommuneplanen i form af sektorplaner, lokalplaner mv. vil i
overensstemmelse med miljøvurderingsloven indeholde de relevante overvågningsprogrammer.
Der skal i forbindelse med vedtagelsen af planstrategierne – som går forud for
kommuneplanudarbejdelserne - med fire års mellemrum - foretages en opsamling af udviklingen i kommunen og træffes beslutning om, hvilke konsekvenser
udviklingen skal have for den fremtidige planlægning. Det er i miljøvurderingssammenhæng udtryk for en løbende overvågning.

