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Høringssvar angående forslag til Temaplan om vedvarende 

energianlæg i Aarhus 

 
Tak for brevet med information om høring angående forslag til Tema-
plan om vedvarende energianlæg i Aarhus.  
 
Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2 neutral i 2030. 
Derfor vil vedvarende energianlæg (VE-anlæg) – vindmøller og sol-
energianlæg – komme til at spille en større rolle i kommunens fremti-
dige energiforsyning. 
 
Aarhus Kommune har i den sammenhæng sendt et forslag om Tema-
plan for VE-anlæg i offentlig høring i perioden 16. oktober til 11. de-
cember 2019. Borgere, virksomheder og organisationer er inviteret til 
at komme med idéer og synspunkter til forslaget i høringsfasen, der 
efterfølgende vil blive forelagt Aarhus Byråd. Temaplanen bliver et 
tillæg til kommuneplanen og vil erstatte nuværende afsnit om vedva-
rende energianlæg. 
 
Forslaget indeholder en arealudpegning til solenergianlæg sydvest for 
Spørring. Området omtales i Temaplanen som Område 2 og har et 
brutto areal på 269 ha, samt en forventet el-produktion på 186 
GWh/år. Områdets udbredelse fremgår af bilag 1. Det er en del af 
ovennævnte område, som dette høringsbrev omhandler. 
 
Region Midtjylland skal i henhold til råstofloven sikre, at der er udlagt 
tilstrækkelige områder med råstoffer til at imødekomme samfundets 
behov i fremtiden. Ydermere skal udnyttelsen af råstofforekomsterne 
ske som led i en bæredygtig udvikling, og de naturbundne råstoffer 
skal i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. Mens denne 
omstilling løbende finder sted via udviklingsprojekter og partnerska-
ber, er der fortsat behov for nye råstoffer. 
 

Egnede råstoffer findes dog ikke alle steder i regionen, da det er geo-
logien, der afgør, hvor forekomsten af råstoffer er. Det drejer sig om 
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at finde de rette råstofkvaliteter med det rette omfang og en god be-
liggenhed i forhold til fx større veje og kort afstand til aftagerne. 
 
I foråret 2018 i forbindelse med Region Midtjyllands forespørgsel om 
behovet for planrevision af gældende råstofplan 2016 erklærede Aar-
hus Kommune sig enig i regionens anbefaling om at revidere råstof-
planen, så der sikres tilstrækkelige råstoffer for bygge- og anlægs-
branchen, og så kørselsbehovet reduceres mest muligt. 
 
Region Midtjylland har for tiden ca. 155 aktive råstofgrave fordelt på 
17 ud af 19 kommuner. Der er i øjeblikket ingen aktive råstofgrave i 
Aarhus Kommune. Dette skal ses i lyset af, at kommunen er langt 
den største aftager af nye råstoffer i hele regionen. Dette fremgår 
også af bilag 3, der viser en kommunefremskrivning af det samlede 
råstof-forbrug for perioden 2016-2040.  
 
Aarhus Kommune har flere store fremtidige anlægsprojekter – herun-
der kan blandt andet nævnes udvidelsen af Aarhus Havn, samt byud-
viklingsprojektet for Lisbjerg, der indenfor en periode på 40 år skal 
forvandle Lisbjerg fra landsby med historiske aner til et attraktivt 
bymiljø for både borgere og erhvervsdrivende. Der forventes en til-
vækst på ca. 25.000 borgere, der enten bor eller arbejder i tilknyt-
ning til byen. Udviklingen vil kræve mange nye råstoffer. 
 
Administrationen i Region Midtjylland har siden 2016 afsøgt egnede 
områder til råstofindvinding i Aarhus Kommune. Der er blevet under-
søgt mange aktuelle områder, men på grund af flere interessekonflik-
ter har kun ét område vist sig egnet til indvinding. Arealet er belig-
gende sydvest for Spørring og er på 84 ha. Arealet fremgår af bilag 2. 
 
Det område som Region Midtjylland finder egnet til råstofgravning er 
sammenfaldende med en del af Aarhus Kommunes forslag til VE-
anlæg i Område 2 sydvest for Spørring. Region Midtjylland vil derfor 
anmode Aarhus Kommune om, at råstofferne kan indvindes på area-
let, inden det anvendes til andre nyttige forhold. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand  
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BILAG 
 

 
Bilag 1: Forslag til udpegning på over 50 ha solenergianlæg fra Aar-
hus Kommuneplan's digitale kort (Areal = 269 ha).  
 

 
Bilag 2: Grøn streg: Forslag til nyt råstofgraveområde sydvest for 
Spørring på 84 ha. Sort streg: Kommunegrænse. Lyserød streg: Eksi-
sterende råstofgraveområde der er under efterbehandling. 
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Bilag 3: Behovsanalyse baseret på kommunernes andel af det samle-
de råstofforbrug for perioden 2016-2040. Baseret på prognoserne for 
beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i kommunerne. 
 


