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Indsigelse 

Høringssvar til Temaplan for  

Erhvervsarealer i Aarhus Kommune 

På vegne af Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej 

Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej, bestående af 

en gruppe grundejere i området, har med interesse læst forslaget til Temaplan for 

Erhvervsarealer i Aarhus Kommune og ønsker at bidrage med følgende hørings-

svar angående erhvervsområderne 150508ER, 150509ER og 150702ER i områ-

derne 61. Sindalsvej og 62. Arresøvej, Risskov.  

Det er arbejdsgruppens ønske at muliggøre en byomdannelse af erhvervsområde 

150508ER (fremover kaldet interesseområdet), hvilket medfører at området udta-

ges som erhvervsområde, mens den tilladte miljøklassificering for de omgivende 

erhvervsområder til produktionserhverv sænkes. I nærværende indsigelse belyses 

de faktiske forhold i området i forhold til Aarhus Kommunes forslag til Temaplan 

for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune samt Aarhus Kommuneplan 2017. Dertil er 

der i nærværende indsigelse fremsat tre alternative løsningsforslag, som efter ar-

bejdsgruppens vurdering vil tilpasse Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kom-

mune til de faktiske forhold i Risskov og samtidig muliggøre en byomdannelse af 

interesseområdet.  
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Beskrivelse af de nuværende forhold 

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de nuværende forhold i interesseområdet 

samt dets nære omgivelser. 

 
 

Interesseområdet i dag 

Interesseområdet, der omfatter omkring 6,5 ha, afgrænses af henholdsvis Nord-

landsvej, Viengevej, Torsøvej og letbanens strækning. Området udgør en del af 

det nuværende erhvervsområde omkring Sindalsvej og Arresøvej i den nordlige 

den af Risskov.  

 

 

Luftfoto fra 2019 over nær-

området. Interesseområdet er 

markeret med rød stiplet 

linje. 

Illustration: Interesseområdet 

og dets eksisterende forhold. 
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Interesseområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som erhvervsområde (kommu-

neplanramme 150508ER). Der må i området etableres erhverv i miljøklasse 1-4 

samt en tilhørende bolig. I området findes i dag både kontor-, lager- og mindre 

produktionsbygninger, ligesom området huser sportsklubber og anvendes til oplag. 

Dertil findes der en enkelt bygning til beboelse. Den eksisterende bebyggelse er 

opført i én etage og området har relativt store ubebyggede, men dog i stor grad 

asfalterede, arealer. Den samlede bebyggelsesprocent for området vurderes til at 

ligge omkring 25%. 

Den eksisterende bebyggelse er, med enkelte undtagelser, opført mellem 1967 og 

1976 og vurderes at være utidssvarende.  

Interesseområdets nærmeste omgivelser 

Interesseområdets nærmeste omgivelser udgøres af henholdsvis boligområder, er-

hvervsområder og byomdannelsesområder, hvor eksisterende erhvervsområder 

omdannes til blandet bolig og erhverv.  

Boligområder 

Vest for interesseområdet findes et større boligområde bestående af parcel- og 

rækkehuse fra omkring 1960’erne. Boligområdet fremstår meget grønt med ældre, 

private haver med afgrænsende hække. Boligområdet er i Kommuneplan 2017 ud-

lagt til lav bebyggelse, i praksis ses det at parcelhusene er opført i én etage, mens 

rækkehusene er opført i to-tre etager. Boligområdet må bebygges med op til 30% 

ved fritliggende bebyggelse og op til 40% ved rækkehusbebyggelse.  

 

Erhvervsområder 

Nord og øst for interesseområdet findes erhvervsområderne omkring Sindalsvej og 

Arresøvej. Erhvervsområderne præges i høj grad af større bygningsvolumener af 

industrimæssig karakter samt af asfalterede arealer, klippede græsplæner og le-

vende hegn. Erhvervsområdet må ifølge Kommuneplan 2017 bebygges med op til 

henholdsvis 50% og 60% og kan huse virksomheder i miljøklasse 1-6.  

Illustration: De nærliggende 

boligområder bestående af 

parcel- og rækkehuse.   
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Ved en gennemgang af de eksisterende virksomheder, der ligger inden for en af-

stand af 300 m fra interesseområdet, vurderes det, at områdets transportvirksom-

heder, herunder PostNords pakketerminal, ligger i miljøklasse 4, se bilag 1, mens 

øvrige virksomheder, herunder kontor, miljøklassificeres lavere.  

 

I henhold til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og er-

hverv i byerne er der fastsat nogle anbefalinger for afstand mellem boliger og er-

hverv.  

 

Miljøklasse Vejledende afstand 

1 0 m 

2 20 m 

3 50 m 

4 100 m 

5 150 m 

6 300 m 

7 500 m 

  

På baggrund af disse anbefalinger vil erhvervsområdets virksomheder i miljøklasse 

4 medføre nogle konsekvenszoner som vist på nedenstående illustration. Inden for 

konsekvenszonerne kræver det en konkret vurdering baseret på de faktiske for-

hold og dialog med pågældende virksomhed, hvis der skal kunne etableres boliger 

eller anden støjfølsom anvendelse.  

 

Illustration: De nærliggende 

erhvervsområder. 
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Byomdannelsesområder – blandet bolig og erhverv 

Syd og sydøst for interesseområdet findes tre byomdannelsesområder, hvor et ek-

sisterende erhvervsområde omdannes til blandet bolig og erhverv. De tre områder 

er alle lokalplanlagt, heraf er to realiseret. I lokalplanerne fastlægges at bebyg-

gelse skal ske dels som tæt-lav og dels som etagebyggeri og de maksimale bebyg-

gelsesprocenter fastsættes til henholdsvis 125% i området umiddelbart syd for in-

teresseområdet, 45% i området længst mod syd og ca. 85% i området mod øst.  

 

De trafikale forhold 

Størstedelen af erhvervsområdet vejbetjenes af de større veje Sindalsvej og Vien-

gevej, der via Lystrupvej kobler sig på Grenåvej og via Skejby Nordlandsvej kobler 

sig på Randersvej, hvorfra der er tæt forbindelse til motorvejen.  

Illustration: De reelle anbefa-

lede afstande for de nærmest-

liggende virksomheder i miljø-

klasse 4.  

Illustration: De nærliggende 

byomdannelsesområder, hvor 

tidligere erhvervsområder 

omdannes til blandet bolig og 

erhverv.   
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Interesseområdet adskiller sig fra områdets øvrige erhvervsområder ved ikke at 

være koblet på førnævnte veje, idet den oprindelige forbindelsesvej til disse, en 

stikvej til Viengevej, er spærret af mod Nordlandsvej. I stedet vejbetjenes interes-

seområdet via Nordlandsvej, der forløber gennem et større boligområde inden den 

kobler sig på Vejlby Centervej. 

 

 

Mellem de to sammenbyggede erhvervsområder løber Aarhus Letbane, der med et 

stoppested ved Torsøvej betjener både erhvervs- og boligområder i lokalområdet.  

 

Interesseområdets fremtid jf. Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus 

Kommune 

I Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune lægger kommunen op til, at de 

eksisterende erhvervsområder omkring Sindalsvej og Arresøvej bevares, mens der 

ændres en smule i de enkelte rammeområders afgrænsning og miljøklassificering.  

 

Illustration: De trafikale for-

hold. Pilene markerer ad-

gangsvejene til de enkelte er-

hvervsområder, mens den 

sorte ring markerer placerin-

gen af vejblokaden på Vienge-

vej. 

Illustration: De fremtidige er-

hvervsrammer ifølge Tema-

plan for Erhvervsarealer i Aar-

hus Kommune. 
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Formålet med dette er at zoneinddele erhvervsområdet således, at produktions-

virksomhederne, med de højeste miljøklasser (4-6) placeres længst muligt fra de 

eksisterende boligområder, mens områderne nærmest boligbebyggelsen kan an-

vendes til let erhverv (miljøklasse 1-3) og håndværksvirksomheder (miljøklasse 2-

4), og således fungere som bufferzone mellem beboelsen og produktionserhver-

vene.  

En del af temaplanens hovedformål er: 

”At undgå fremtidige miljøkonflikter og skabe bedre og mere langsigtede udvik-

lingsmuligheder for virksomhederne inden for produktions-, transport- og værk-

stedserhverv, som ikke kan placeres i nærheden af områder, der er forbeholdt mil-

jøfølsom anvendelse.” 

Ifølge samme temaplan kan ovennævnte målsætning tilvejebringes gennem over-

ordnede planlægningsgreb, herunder: 

”Justering af miljøklasserne i de ubebyggede erhvervsarealer, så fremtidige miljø-

konflikter så vidt muligt undgås, samt fastlæggelse af konsekvenszoner omkring 

produktionserhvervsområder.” 

Når et erhvervsområde er udpeget til produktionserhverv medfører det en konse-

kvenszone på 500 m, uanset om virksomhederne i erhvervsområdet reelt ligger i 

miljøklasse 4 eller 7.  

Ved en klassificering af erhvervsområderne til produktionserhverv på miljøklasse 

4-6 vil der altså skulle udpeges en konsekvenszone omkring området på 500 m.  

 

Som det ses af ovenstående illustration rækker konsekvenszonen langt ind i de 

omgivende boligområder.  

Illustration: Omfanget af den 

vejledende konsekvenszone 

omkring erhvervsområder 

med miljøklassificering 4-6.  
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I praksis ligger der i dag ingen virksomheder i miljøklasse 5 eller 6 i de to er-

hvervsområder. Hvorvidt der reelt vil kunne placeres virksomheder af denne type i 

det eksisterende område er, grundet de nærtliggende boligområder, diskutabelt og 

vil givet medføre store foranstaltninger for at sikre beboerne i området mod støj 

og lignende.  

Interesseområdets fremtid jf. arbejdsgruppens intentioner/ønsker 

Arbejdsgruppen for omdannelse af erhvervsområdet Nordlandsvej ønsker med 

nærværende indsigelse at muliggøre en fremtidig byomdannelse af det på side 2 

beskrevne interesseområde, således at området på lige fod med naboområdet 

mod syd kan omdannes til blandet bolig og erhverv.  

Ifølge Aarhus Kommunes Kommuneplan 2017 er det et fokuspunkt, at skabe by-

vækst i form af byfortætning i udpegede vækstakser og fortætningspunkter, der 

defineres af centerområder og områder med god kollektiv trafikbetjening. I Kom-

muneplan 2017 er området omkring letbanens Torsøvej St. udpeget som fortæt-

ningspunkt.  

 

 

Kommuneplan 2017 påpeger i afsnittet ”Byomdannelse” yderligere, at der fortrins-

vist skal skaffes plads til nye boliger, arbejdspladser og undervisningsinstitutioner 

ved at omdanne ældre erhvervsområder samt overflødiggjorte bygninger og an-

læg. For at et område skal kunne udpeges som byomdannelsesområde skal der 

være en omstillingsproces i gang, dvs. at den hidtidige anvendelse enten skal 

være stoppet eller under gradvis afvikling.  

Kortudsnit fra Kommuneplan 

2017. Det prioriterede fortæt-

ningspunkt er markeret med 

gult og interesseområdet med 

rødt.  



 

 

 

9 

Med vedtagelsen af Temaplan for Erhvervsarealer i Aarhus Kommune erstattes af-

snittet ”Byomdannelse” med teksten i førnævnte Temaplan. Dog fremhæves det 

også heri, under afsnittet ”Fortætning og modernisering af ældre erhvervsområ-

der”, at:  

”Væksten i Aarhus kombineret med en knaphed på arealer egnet til erhvervsfor-

mål betyder,  at der er brug for at igangsætte en proces, der tilskynder en forny-

else og brede udnyttelse af den potentielle ressource, der ligger i de ældre er-

hvervsområder.” 

Samt at:  

”I erhvervsområder, hvor der vurderes at være et væsentligt uudnyttet fortæt-

nings og udviklingspotentiale og med god infrastruktur, kan der med fordel udar-

bejdes helheds- og udviklingsplaner.” 

Som tidligere beskrevet er den nuværende anvendelse i interesseområdet ikke 

stoppet. Dog begrænses anvendelsen i forhold til områdets fulde potentiale af de 

fysiske rammer, da det vurderes at størstedelen af interesseområdets eksisterende 

bebyggelse er utidssvarende. Dertil af at byggeriet er af en alder, hvor almindelig 

vedligehold vurderes at være af et væsentligt økonomisk niveau. På baggrund af 

naboområdets forestående omdannelse samt arbejdsgruppens håb om samme, 

ønsker arbejdsgruppen ikke på nuværende tidspunkt at investere yderligere i re-

novering/ombygning på bygningsmassen. Dermed er det arbejdsgruppens vurde-

ring, at interesseområdets lever op til kommunens krav for udpegning af byom-

dannelsesområder.  

Ved en udpegning af interesseområdet til byomdannelsesområde vil der ikke blot 

opnås en større og mere tidssvarende bebyggelsesgrad i området: Oplevelsen af 

området set fra letbanen og særligt Thorsøvej St. vil styrkes betydeligt, det 

samme vil sammenhængen til de omgivende boligområder. Beboerne i disse områ-

der vil desuden skulle bevæge sig gennem eller på kanten af interesseområdet for 

at tilgå letbanen, en gåtur som med en omdannelse af interesseområdet vil gøres 

væsentligt mere attraktiv. Samtidig vil en omdannelse af interesseområdet få be-

tydning for trafikken i nærområdet, idet den tunge trafik, der i dag skal igennem 

beboelsesområdet for at få adgang til erhvervsområdet, vil begrænses. Når de 

fremtidige erhvervsområder alle kan tilgås via Sindalsvej og Viengevej vil Nord-

landsvej og dets boligkvarter opleve en fredeliggørelse.   

Løsningsforslag 

For at en omdannelse af interesseområdet er mulig er det arbejdsgruppens ønske, 

at: 

• Den del af erhvervsområde 150508ER, der udgør interesseområdet, udgår fra 

de fremtidige udpegede erhvervsarealer 

 

Og at: 

 

• De udpegede erhvervsområder til produktionserhverv (150509ER og 

150702ER) omdannes til erhvervsområder med håndværkervirksomheder i mil-

jøklasse 2-4 (Løsningsforslag A) 

ELLER 

• Erhvervsområde 150702ER omdannes til erhvervsområde med håndværker-

virksomheder i miljøklasse 2-4, mens erhvervsområde 150509ER opdeles i to 
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erhvervsområder til henholdsvis håndværkervirksomheder i miljøklasse 2-4 og 

produktionserhverv i miljøklasse 4-5 

ELLER 

• De fastsatte miljøklasser for erhvervsområde til produktionserhverv (150509ER 

og 150702ER) sænkes til maksimalt miljøklasse 5 (Løsningsforslag C)  

 

Løsningsforslag A 

 

De to erhvervsområder til produktionserhverv (150509ER og 150702ER) omdan-

nes til erhvervsområder med håndværkervirksomheder i miljøklasse 2-4. Dermed 

bortfalder kravet om udpegning af en konsekvenszone og de anbefalede afstande 

fastsættes efter de enkelte virksomheders reelle miljøklassificering, dvs. maks. 

150 m. Dermed vil kun en meget lille del af de omgivende boligområder være om-

fattet af bufferzonen omkring erhvervsområdet. 

 

 
 

Interesseområdet vil være delvist omfattet af de nuværende virksomheders anbe-

falede afstande til boliger, men vil forventeligt, efter kommunens konkrete vurde-

ring samt dialog med de enkelte virksomheder, kunne omdannes til blandet bolig 

og erhverv. Dette vil dog sandsynligvis medføre etablering af foranstaltninger mod 

støj, eksempelvis i form af kontorbebyggelse mod henholdsvis nord og øst. Alter-

nativt vil området, såfremt PostNords pakketerminal flytter og en virksomhed med 

lavere miljøklassificering flytter ind, kunne omdannes på et senere tidspunkt.  

 

Løsningsforslag B 

 

Erhvervsområde til produktionserhverv 150702ER omdannes til erhvervsområde 

med håndværkervirksomheder i miljøklasse 2-4. Dermed bortfalder kravet om ud-

pegning af en konsekvenszone og de anbefalede afstande fra den enkelte virksom-

hed til omkringliggende boliger fastsættes efter virksomhedens reelle miljøklassifi-

cering, dvs. maks. 150 m. 

 

Illustration: Ændring til er-

hvervsområde med håndvær-

kervirksomheder med dertil-

hørende vejledende afstande 

til boliger. 
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Erhvervsområde til produktionserhverv 150509ER opdeles i to mindre erhvervsom-

råder til henholdsvis håndværkervirksomheder i miljøklasse 2-4 og produktionser-

hverv i miljøklasse 4-5. Dermed fungerer erhvervsområdet til produktionserhverv 

som en buffer mellem boligområdet og erhvervsområdet til produktionserhverv.  

 

Interesseområdet vil være delvist omfattet af konsekvenszonen omkring erhvervs-

området til produktionserhverv, men med erhvervsområdet med håndværkervirk-

somheder som bufferzone. Yderligere vil interesseområdet være delvist omfattet 

af de nuværende virksomheders anbefalede afstande til boliger. Dermed vil inte-

resseområdet forventeligt, efter kommunens konkrete vurdering samt dialog med 

de enkelte virksomheder, kunne omdannes til blandet bolig og erhverv. Dette vil 

dog sandsynligvis medføre etablering af foranstaltninger mod støj, eksempelvis i 

form af kontorbebyggelse mod henholdsvis nord og øst. Alternativt vil området, 

såfremt PostNords pakketerminal flytter og en virksomhed med lavere miljøklassi-

ficering flytter ind, kunne omdannes på et senere tidspunkt.   

Løsningsforslag C 

 

Miljøklassificeringen for de to erhvervsområder til produktionserhverv (150702ER 

og 150509ER) ændres fra 4-6 til 4-5. Idet erhvervsområdet er defineret til produk-

tionserhverv vil der fortsat være fastsat et vejledende afstandskrav til boliger på 

500 m for hele området, hvorfor en stor del af det omgivende boligområde fortsat 

vil være omfattet af konsekvenszone. Den reelle anbefalede afstand fra den en-

kelte virksomhed i miljøklasse 5 til boliger vil være 150 m.  

Illustration: Delvis ændring til 

erhvervsområde med hånd-

værkervirksomheder med 

dertilhørende vejledende af-

stande til boliger samt delvis 

ændring til produktionser-

hverv i miljøklasse 4-5 med 

dertilhørende vejledende kon-

sekvenszone. 
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Interesseområdet vil ligge inden for erhvervsområdets konsekvenszone, men vil 

forventeligt, efter kommunens konkrete vurdering samt dialog med de enkelte 

virksomheder, kunne omdannes til blandet bolig og erhverv. Dette vil dog sand-

synligvis medføre etablering af foranstaltninger mod støj, eksempelvis i form af 

kontorbebyggelse mod henholdsvis nord og øst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Ændring til er-

hvervsområde til produktions-

erhverv i miljøklasse 4-5 med 

dertilhørende vejledende kon-

sekvenszone. 



Adresser inden for Aarhus Kommunes fremtidige kommuneplanramme 150702ER 

Matr.n
r. Adresse Bygningstype (OIS) Virksomhed (google)

DMA (Digital MiljøAdministration) 
https://dma.mst.dk/  DMA oplysninger CVR nr Aktiviteter (google) Aktiviteter jf. virksomhedens website Virksomhedstype

Virksomhedsklassifikation eller "Miljøklasse" (med 
henvisning til Håndbog om miljø og planlægning)

3 TD Stokagervej 1 Servicebygning Boxit containerdepot
(over 300 m 
afstand)

3 RS Stokagervej 10
Postterminal inkl. lager og 
visitationsbygning PostNord, pakkerterminal Aarhus Nej Fragt‐ og forsendelsesservice ingen oplysninger

Transportvirksomhed inkluderer garageanlæg og pladser til 
motorkøretøjer, vognmandsvirksomhed, endestationer, 
terminaler og remiser for bussersamt redningsstationer. 
PostNords pakketerminal kan karakteriseres som 
"transportvirksomhed". 

Transportvirksomhed. Støj vurderes at være 
væsentligste miljø‐faktor i forhold til 
virksomhedsklassifikation. Transportvirksomhed 
placeres som klasse 4, dog klasse 6‐7, hvis der er stor 
aktivitet om natten (kl. 22‐07). Mindre virksomheder, 
hvor kørsel i det væsentligste forekommer om dagen, 
kan placeres i klasse 2.  .

(del af) 
3 B Stokagervej 11 (Ubebygget) Ejet af Aarhus Kommune

3 SX Stokagervej 15 Garage + velfærdsbygning Aarhus Sprveje, station nord Nej Rutebus ingen oplysninger

Transportvirksomhed inkluderer garageanlæg og pladser til 
motorkøretøjer, vognmandsvirksomhed, endestationer, 
terminaler og remiser for bussersamt redningsstationer. Aarhus 
Sporveje, station nord kan karakteriseres som 
"transportvirksomhed". 

Transportvirksomhed. Støj vurderes at være 
væsentligste miljø‐faktor i forhold til 
virksomhedsklassifikation. Transportvirksomhed 
placeres som klasse 4, dog klasse 6‐7, hvis der er stor 
aktivitet om natten (kl. 22‐07). Mindre virksomheder, 
hvor kørsel i det væsentligste forekommer om dagen, 
kan placeres i klasse 2.  .

3 UC Stokagervej 15A Telthal Ejet af Raam Ejendomme APS
(over 300 m 
afstand)

3 TG Stokagervej 17 Kontor + lager
Entreprenør Rene Mathiassen 
A/S

Garageanlæg og pladser til 
kørende materiel i et antal af 3 
eller derover i forbindelse med 
entreprenør- eller 
vognmandsvirksomhed, herunder 
endestationer (for mere end een 
linie), terminaler og remiser for 
busser. Redningsstationer. 

Ingen oplysninger om 
tilsyn eller håndhævelse 
i DMR 20452781 Have i Risskov

Entreprenør‐ og vognmandsarbejde, 
anlægsgartner, haveanlæg, 
kloakmesterarbejde. Vaskeplads, som er 
tilsluttet intern olieudskiller med oliestop 

Transportvirksomhed inkluderer garageanlæg og pladser til 
motorkøretøjer, vognmandsvirksomhed, endestationer, 
terminaler og remiser for bussersamt redningsstationer. 
Entreprenørvirksomhed kan karakteriseres som 
"transportvirksomhed". 

Transportvirksomhed. Støj vurderes at være 
væsentligste miljø‐faktor i forhold til 
virksomhedsklassifikation. Transportvirksomhed 
placeres som klasse 4, dog klasse 6‐7, hvis der er stor 
aktivitet om natten (kl. 22‐07). Mindre virksomheder, 
hvor kørsel i det væsentligste forekommer om dagen, 
kan placeres i klasse 2.  .

3 TI Stokagervej 19 Lager

Anlægsgartner Jørgen 
Rasmussen APS (ejet af System 
Estate A/S) Nej Anlægsgartner ingen hjemmeside

Transportvirksomhed inkluderer garageanlæg og pladser til 
motorkøretøjer, vognmandsvirksomhed, endestationer, 
terminaler og remiser for bussersamt redningsstationer. 
Anlægsgartner‐virksomhed kan karakteriseres som i kategori 
med entreprenørvirksomhed, der kan karakteriseres som 
"transportvirksomhed". 

Transportvirksomhed. Støj vurderes at være 
væsentligste miljø‐faktor i forhold til 
virksomhedsklassifikation. Transportvirksomhed 
placeres som klasse 4, dog klasse 6‐7, hvis der er stor 
aktivitet om natten (kl. 22‐07). Mindre virksomheder, 
hvor kørsel i det væsentligste forekommer om dagen, 
kan placeres i klasse 2. Mindre anlægsgartner‐
virksomhed kan placeres i klasse 2.   .

3 TA Stokagervej 21 (Ubebygget) Ejet af System Estate A/S

3 TK Stokagervej 23
Bygning til detailhandel, 
kontor + lager Dansk Marinecenter A/S Nej Bådforhandler

Bådforhandler af sejl‐ og motorbåde. 
Værkstedscenter med servicehaller (plads til 
både op til 50 fod), servicering og/eller 
reparation (motorværksted, støbning af 
tunnelrør for bovpropel, udskiftning af f.eks. 
Loftsbeklædning). Kører over hele landet

Detailhandel inkluderer butikker, dagligvare‐ og 
udvalgsvarebutikker, supermarkeder, indkøbscenter. 
Bådforhandler kan karakteriseres som "detailhandel". 
Maskinfabrikker og maskinværksteder kan være både små, 
mellemstore og store virksomheder indenfor brancher som 
smedje, blikvare mv. Værkstedscenter i tilknytning til 
bådforhander kan karakteriseres i kategorien småt til mindre 
"maskinværksted".

Detailhandel og mindre værksted. Detailhandel uden 
aktiviteter eller varelevering i tiden 18 – 07 placeres 
som klasse 1 – 3. Detailhandel, hvor der er  
varelevering i natperioden kan placeres i klasse 4, 
forudsat støjen herfra er effektivt afskærmet. Små 
værksteder placeres som klasse 2. Mellemstore og 
mindre værksteder placeres som klasse 5 og store 
værksteder placeres som klasse 6. Værkstedscenter i 
tilknytning til bådforhander kan placeres i klasse 2.

3 TM Stokagervej 27A+B+C Værksted Webasto Klima Komfort APS  Nej Autoelektronikmekaniker

Salg, service, installation og reparation af 
oliefyr til bil, båd og entreprenørmateriel. 
Værksted og servicevogne der kører ud til 
kunder.

Elektronikvirksomhed inkluderer forskellige typer og 
specialiserede virksomheder. Det kan være virksomheder med 
flere funktioner som administration, salg, service og 
servicebesøg hos kunder. Elektronikmekaniker med salg, 
service mv af oliefyr til bl.a. biler og entreprenørmateriel kan 
karakteriseres som "elektronikvirksomhed".

Elektronikvirksomhed. Mindre elektronikvirksomhed 
uden særlig forurening kan placeres i klasse 1. Øvrige 
elektronikvirksomheder kan placeres i klasse 3. 

3 TE Stokagervej 29 Lager Theca A/S (møbelfirma) Nej Hovedsæde i Risskov. Produktion i Litauen.

Kontor, herunder administration, tjenesteydelser, tilknyttet 
mindre produktion mv. kan være private eller offentlige med 
flere anssatte. Hovedsæde for møbelfirma, eventuelt med 
mindre produktion eller showroom/lager kan karakteriseres 
som "kontor".

Kontor kan placeres i klasse 1 – 3, afhængigt af størrelse 
og omfang af parkeringsanlæg.



Adresser inden for Aarhus Kommunes fremtidige kommuneplanramme 150707ER 

Matr.n
r. Adresse Bygningstype (OIS) Virksomhed (google)

DMA (Digital MiljøAdministration) 
https://dma.mst.dk/  DMA oplysninger CVR nr Aktiviteter (google) Aktiviteter jf. virksomhedens website Virksomhedstype

Virksomhedsklassifikation eller "Miljøklasse" (med 
henvisning til Håndbog om miljø og planlægning)

3 TS (Ubebygget)

3 SD Sindalsvej 2
Kontor‐
/administrationsbygning

Jumpstart Adventure Zone 
(legeland) + Match Padel Aarhus 
(tennisbane)

Nej ‐ men ved søgning på adressen 
fås oplysninger om Pro‐Flex 
Slibebørster APS, Sindalsvej 5, CVR 
29841489, men på hjemmeside har 
ProFlex adresse på Brunbjergvej 1, 
Risskov Legeland i Risskov ‐ Tennisbane i Risskov

Ingen hjemmeside for Jumpstart Adventure 
Zone ‐ Match Padel er et tenniscenter med 9 
indendørs baner og 2 udendørs

Forlystelsesparker kan hver for sig være unik, hvorfor der ikke 
kan gives en entydig karakteristik. Idrætsanlæg spænder bredt 
både indendørs og udendørs. I konkrete tilfælde vil det være 
nødvendigt at kende til antal besøgende og andre forhold. 
Tenniscenter med indendørs baner og enkelte udendørs baner 
kan karakteriseres som "idrætsanlæg".

Forlystelsespark og idrætsanlæg placeres afhængig af 
type. Det kan være klasse 6‐7, når der er tale om støj fra 
udendørs aktiviteter. Ved anlæg uden udendørs 
faciliteter, eller mindre støjende aktiviter kan det 
placeres som klasse 3‐4. Indendørs tenniscenter med få 
udendørs baner kan placeres i klasse 3‐4. 

26 fh Sindalsvej 4 Lager
Bygma Risskov Proffcenter 
(handel) Nej  Trælasthandel i Risskov Sortiment rettet mod professionelle kunder

Detailhandel inkluderer butikker, dagligvare‐ og 
udvalgsvarebutikker, supermarkeder, indkøbscenter. 
Trælasthandel kan karakteriseres som "detailhandel". 

Detailhandel uden aktiviteter eller varelevering i tiden 
18 – 07 placeres som klasse 1 – 3. Detailhandel, hvor 
der er  
varelevering i natperioden kan placeres i klasse 4, 
forudsat støjen herfra er effektivt afskærmet. 

26 fb Sindalsvej 6‐8
Kontor + lager + 
transportanlæg

Gastech‐Energi A/S (salg og 
service af gasfyr) Nej  Leverandør af fyr i Risskov

Specialister i miljørigtig forbændnings teknik 
og opvarmning, servicevirksomhed indenfor 
varmeinstallationer til private boliger og 
brændere til industri. Sælger og servicerer 
gasfyr, luft til vand‐ og jordvarmepumper. 
Servicebiler (rullende serviceværksteder).

Elektronikvirksomhed inkluderer forskellige typer og 
specialiserede virksomheder. Det kan være virksomheder med 
flere funktioner som administration, salg, service og 
servicebesøg hos kunder. Salgs‐ og servicevirksomhed indenfor 
forbrændingsteknik og opvarmning  kan karakteriseres som 
"elektronikvirksomhed".

Elektronikvirksomhed. Mindre elektronikvirksomhed 
uden særlig forurening kan placeres i klasse 1. Øvrige 
elektronikvirksomheder kan placeres i klasse 3. 

35 CL Norddigesvej 1 Lager Postnord Logistic Aarhus
(over 300 m 
afstand)

35 CM Norddigesvej 2 Kontor + lager 
Life Academy (kurser, coaching, 
mv)

(over 300 m 
afstand)

Norddigesvej 4 Kontor AiR (træningscenter)
(
afstand)

DJ‐Udstyr.dk (netbutik)
(over 300 m 
afstand)

Drumcity.dk (netbutik)
(over 300 m 
afstand)

Hart & Holm (netbutik)
(over 300 m 
afstand)

Simply Tea APS (netbutík)
(over 300 m 
afstand)

35 CG Norddigesvej 3 Lager Itella Logistics A/S
(over 300 m 
afstand)

Bring Express Danmark A/S
(over 300 m 
afstand)

35 CK Norddigesvej 5 Værksted Pierre.DK Autolakering A/S
(over 300 m 
afstand)

35 CO Norddigesvej 6

Kontor + Bygning til industri 
uden integreret 
produktionsapparat

(over 300 m 
afstand)

35 CI Norddigesvej 7

Bygning til industri uden 
integreret 
produktionsapparat Diesel Motor Nordic A/S

(over 300 m 
afstand)

Seekings A/S (markedsføring)
(over 300 m 
afstand)

35 CP Norddigesvej 8
Kontor + lager + 
produktionsbygning

DanJord A/S (entreprenør + 
gartner, mm)

(over 300 m 
afstand)

35 CX Norddigesvej 10 (Ubebygget) (del af DanJord A/S)
(over 300 m 
afstand)
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