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Bemærkninger til ”Temaplan for erhvervsarealer I Aarhus kommune”  

Undertegnede er ejer af Axel Kiers Vej 3-5 og Søren Nymarksvej 1-3 (matriklerne 5dy, 1ah, 1af, 1bz, 1ao og 
5p) omfattet af rammeområde 111603ER i forslag til temaplan. Det betyder, at anvendelsen er fastlagt til 
”erhverv med mulighed for butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper”. Vi har i 2019 søgt om at 
få godkendt et kontorbyggeri på den del af arealet, der ligger ud mod Ringvej Syd (matriklerne 1bz og 5p) – 
bl.a. med henvisning til, at at kommunen i 2001 gav tilladelse til et kontorbyggeri på knap 12.000 m2 på 
nabogrunden (Stibo Ejendomme).  

Kommunen har i sin afvisning af ansøgningen bl.a. henvist til arbejdet med temaplanen og herunder 
hensynet til nærliggende virksomheder – specielt BKI, hvis areal er udlagt til produktionsvirksomhed. 
Hensynet til denne virksomhed har øjensynlig været bestemmende for, at temaplanen fastholder, at der 
ikke langs Ringvej Syd gives mulighed for kontorerhverv.  

Hensynet til at sikre BKI’s mulighed for fortsat at drive virksomhed på stedet har vi forståelse for. 
Muligheden må antages at være sikret ved den miljøgodkendelse, virksomheden fik ved sin seneste 
udvidelse for få år tilbage. Den miljøgodkendelse sikrer (formentlig), at virksomheden overholder gældende 
grænseværdier for lugt, støj og lignende – bl.a. under hensyntagen til det nærliggende 
administrationsbyggeri. Det hensyn vil også gælde ved en event. fremtidig revision af virksomhedens 
miljøgodkendelse. Det skal bemærkes, at vi som lokale ejere ikke har oplevet eller er blevet informeret om 
miljøproblemer grundet naboskabet til BKI.  

Hertil kommer, at vi ikke finder kommunens fastlæggelse af konsekvensområder for bl.a. kontorbyggeri o.l. 
konsistent. Vi kan konstatere, at de afstandskrav kommune operere med ved  planlægningen for egne 
arealer (Midtkraft og Sydhavnen) er mere liberale end for vores areal.       

Det følgende kort viser afstande fra vores areal til bl.a. BKI. På kortet (s.2) er med en rød firkant antydet 
placering af et muligt kontorbyggeri. Afstanden fra BKI’s matrikelgrænse vil være på ca. 110 m. Samtidig vil 
vores eksisterende bygninger på Axel Kiers Vej fungere som støjskærm i forhold til en eventuel 
støjpåvirkning fra BKI.   

Til sammenligning kan nævnes, at lokalplan1067 for Filmbyen åbner op for bebyggelse med ”hotel- og 
restaurationsvirksomhed, herunder café og lign., kontorvirksomhed, liberale erhverv, herunder 
filmproduktion og lign, servicevirksomhed, undervisnings- og konferencevirksomhed”. Lokalplanen 
grænsede ved vedtagelsen op til et område udlagt til produktionserhverv (havnevirksomheder) – og ligger i 
en afstand af ca. 100 m fra eksisterende havnevirksomheder (siloer). Sydhavnsområdet er udpeget til 
omdannelsesområde, uanset at afstanden til en egentlig risikovirksomhed ligger mellem 50-200 m.  Vi skal 
ikke forhold os til de miljømæssige aspekter af ovenstående eksempler men blot pege på, at BKI ikke er 
nogen risikovirksomhed, hvorfor det ud fra tilsvarende betragtninger må være helt uproblematisk at 
rammebestemmelsen for vores areal åbner op for et kontorbyggeri langs Ringvej Syd inden for matriklerne 
1bz og 5p som antydet på kortet.   

Vi er opmærksomme på, at temaplanen – mod Saling Groups ønske – ar udpeget arealet på nordsiden af 
Ringvej Syd til fremstillingserhverv. Det sker bl.a. med henvisning til, at den aktuelle brug af arealet 
forventes at fortsætte endnu 5-10 år. Den fortsatte brug af arealet til transport vil ikke påvirke vores areal 
støjmæssigt, dels fordi til- og frakørsel sker via Axel Gruhns Vej, dels fordi selve håndteringen på arealet 
ikke giver anledning til støj. Hertil kommer, at et kontorbyggeri under alle omstændigheder skal have den 
påkrævede støjdæmpning internt i forhold til trafikken på Ringvej Syd. Vi forudser i øvrigt, at Salling Groups 
område bliver omdannet til et blandet byområde i takt med, at den aktuelle brug ophører. På den baggrund 
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skal vi anmode om, at rammebestemmelse 111603ER i forslag til temaplan justeres så der gives mulighed 
for et kontorbyggeri langs Ringvej Syd på matriklerne 1bz og 5p. Det kan ske ved en tilføjelse til 
rammebestemmelsen om ”at der langs Ringvej Syd i en afstand af 100 m. fra de sydlige rammeområder 
111606/-08/-09ER er mulighed for kontorerhverv” – eller ved udlæg af et nyt ramme område lags Ringvej 
Syd. 
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