
Lugt og planlægning

Erfaringerne fra Aarhus



Aarhus Kommune ønsker vækst, både inden for indbyggere og erhverv.

Der er mange produktionsvirksomheder og gennem tiden har flere af dem 
givet anledning til markante lugtgener

Lugt – en Aarhushistorie



Lugt – en Aarhushistorie

”Lugtens Hovedstad”



Lugt – en Aarhushistorie

Hvor Flugtvej
Bliver til lugtvej



Lugt – en Aarhushistorie

Og selvfølgelig er det ikke nyt at forsøge at planlægge og regulere lugt

”…Forbud mod fabrikation, kreaturhold, svinehold, hundestutteri eller 
nogen virksomhed eller oplæg, der kan medføre ulempe i form af lugt, 
røg, larm eller ilde lugt...”

Servitut lyst i 1936



Havneaftalen

• Lugt, støv og luftforurening var i en lang periode ikke en del af de emner der 
kunne tages hensyn til efter Planloven

• På baggrund af sagen om Fredericia Værft kom der en aftale om god planlægning 
omkring havne

• Den har vi fulgt og der er foretaget beregninger/vurderinger af støv, lugt og 
luftforurening

• Hvor det har været muligt via OML beregninger

• Konflikthåndtering er foretaget via krav om luftindtag under forureningszonen



Comwell - luftindtag i kote 36 meter



• Produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder

• Indførelse af 11a nr. 8, 24 og 25 (sikring af arealer til produktionsvirksomhed og 
konsekvensområder)

• Indførelse af 15b, hvor der skal tages hensyn til lugt, støv og luftforurening

• Tætte bygninger kan kun bruges som afværgetiltag i konsekvensområder og kun til 
kontorer og lignende

• Der må ikke (i modsætning til ved støj) være forurening, når planlægningen starter

• Påvirker IKKE gældende lokalplaner

Ændringen af planloven i 2017



?



• Det er især i de centrale dele af byen, at der er ønsker om at bygge højere end 
eksisterende bebyggelse.

• COWI har udført en kortlægning for os
• Udgangspunktet er at miljøgodkendelserne overholdes og der er foretaget OML 

for dem som giver begrænsninger
• Tværsnittene overraskede – forureningsfanen kommer meget langt ud i højden 

(2-3 km)
• Alle tidligere beregninger havde overset at et højhus ved banegården

• Kortlægningen: https://aarhus.dk/media/18582/miljoevurdering-til-
kommuneplantillaeg-42.pdf

Kortlægning af konsekvenserne

https://aarhus.dk/media/18582/miljoevurdering-til-kommuneplantillaeg-42.pdf








• Havnen udlagt til produktionsvirksomheder 
• 2 km konsekvenszone
• Der er kun begrænsninger for de høje huse 

og primært i forbindelse med boliger

• MEN – lugt er ”kun” en gene
• Der er ønske om at brugerne kan vælge 

om de vil have frisk luft via den 
mekaniske ventilation 

• Eller om de vil leve med generne når de 
åbner altaner eller vinduer 

• Det er kun relevant ved høje huse og 
høje afkast, da der skal være 
opholdsarealer uden lugtpåvirkning

I forhold til planlægningen



…og hvad med påvirkninger som ikke er produktionserhverv?



Miljø og Fødevareklagenævnet har omgjort MST afgørelsen ( NMK-10-01200) om 
lugt fra dampgenvinding på raffinaderiet i Fredericia
• Der SKAL tages hensyn til kommuneplanrammerne og det er ikke nok at se på 

eksisterende bebyggelse
• Det ændrer praksis og vores kortlægning er delvist forældet 
• F.eks. Er der en ramme på kote 142 for Lighthouse, som lægger ”bunden” for 

forurening i den nordlige del
• Der er tilsvarende rammer i den sydlige del som ligger over niveauet for 

kortlægningen
• Vi er ved at vurdere konsekvenserne og håber at der kommer flere afgørelser 

som understøtter linjen

PS der er en landsretsafgørelse om støj som peger i samme retning (MAD2017.107)

Og en lille krølle til sidst… Klagenævnsafgørelsen fra Fredericia



Det er behov for valgmuligheder, når vi 

drøfter generne i begrænsede tidsrum 


