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I forbindelse med at Randers Byråd er gået i gan med at udarbejde forslaget til kommune-
planen er der blevet gennemført en fordebat fra d. 12/1 til d. 9/2 2016. I fordebatten er der 
kommet 14 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen.

Forslag til Kommuneplan 2017 forventes at komme til politisk behandling ultimo 2016 
hvorefter der igen vil være en offentlig høring, hvor det vil være muligt for offentligheden at 
kommentere på det fremlagte forslag. Kommuneplan 2017 forventes fremsendt til endelig 
vedtagelse medio 2017.

I dokumentet her resumeres og vurderes hver debatindlæg og de forskellige anbefalinger be-
grundes. I bilaget bagest i dokumentet kan hvert debatindlæg ses i fuld længde.

Indledning
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Statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2017
Til hver kommuneplanrevision fremlægger Erhvervs- og vækstministeren de statslige interes-
ser for kommuneplanlægningen.

Her beskrives hvad staten vil ligge vægt på i forbindelse med kommunernes planlægning.

I de statslige interesser for Kommuneplan 2017 vil staten overordnet ligge vægt på følgende 
principper for byudvikling:

1) Udlæg af nye byudviklingsområder
Ved udlæg af nye byudviklingsområder må der ikke inddrages mere areal til byvækst end 
nødvendigt i plaperioden der løber 12 år frem. Nødvendigheden afgøres af den forventede 
befolkningstilvækst og det historiske arealforbrug samt at sikre et varieret geografisk udbud af 
byggemuligheder.

2) Planlægning indefra og ud
Når der udlægges nye byudviklingsområder skal disse udlægges i umiddelbar forlængelse af 
eksisterende rammer. 

3) Fortætning frem for nyudlæg
Muligheder for byomdannelse og fortætning af allerede udlagte arealer skal undersøges inden 
der inddrages nye arealer til byvækst.

5) Erhvervsudlæg langs motorveje begrænses
Udlæg ved motorvejen skal ske efter de almindelige principper med indefra og ud og der 
udlagte arealer skal reserveres til Transporttunge virksomheder som pga. godstransport har 
behov for en placering nær de overordnede veje.

6) Undgå spredt bebyggelse
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for landzoneadministrationen for at sikre at 
spredt bebyggelse til boliger og erhverv m.v. i det åbne land undgås.

7) Byggeri i landsbyer
Byggeri i landsbyer kan kun ske indenfor den i Kommuneplanen fastlagte landsbyafgræns-
ning.

De statslige interesser rummer desuden flere specifikke krav til kommuneplanlægningen. For 
yderligere information henvises til erhvervsstyrelsen.dk/statslige-interesser.
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Indkomne ønsker, idéer og 
bemærkninger

Oversigt over indlæg

Nr. Fra Sted Emne

1 Torben Brejnegaard-
Nielsen

Harridslev Boligområde

2 Niels Kjær Tvedegaard Harridslev Boligområde

3 Peter Sørensen, Assentoft 
2talbyg

Assentoft Boligområde

4 Else Rosborg Larsen og 
Peter Roland Larsen

Stevnstrup Boligområde

5 Jakob Stilling på vegne af 
Dronningborg Hovedgård

Dronningborg, Randers Boligområde

6 Langå i udvikling Langå Boligområde

7 Knud Jakobsen Ribevej, Randers Blandet bolig- og er-
hvervsområde

8 Byggefirma Bjarne Tovga-
ard Nielsen ApS

Nordskellet, Randers Blandet byudvikling

9 Bjarne Møller Viborgvej, Randers Ændring af anvendelse

10 Damms Bogbinderi ApS Hvedevej og Mariagervej 
Randers

Detailhandel/Erhverv

11 Pernille og Freddie Soel-
berg

Munkdrup Rekreativt område

12 Louise Andersen Randers midtby Højhuse

13 Foreningen for By- og 
landskabskultur i Randers 
Kommune

Randers midtby Højhuse og Dispensatio-
ner fra kommuneplan og 
lokalplaner

14 Søren Christensen Randers midtby Randers midtby som 
helhed

15 EDC erhverv Randers midtby, Bombar-
dier

byomdannelsesområde
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Boligområder
Indlæg nr. 1 og 2

Nyt boligområde Harridslev – Torben Brejnegaard-Nielsen og Niels Kjær Tvedegaard.

Ønske
Begge indlæg omhandler et areal nordvest for det gamle landsbycentrum omkring Spangen i 
Harridslev, hvor det ønskes at udlægge nyt boligområde. Indlægget fra Torben B. Nielsen om-
handler desuden området omkring Gallemosevej, der også ønskes udlagt til nyt boligområde.

Status i Kommuneplan 2013
Områderne er ikke omfattet af rammerne i Kommuneplan 2013.

Vurdering
Der er udlagt forholdsvist meget areal til boligformål i Harridslev, med muligheder både syd 
og øst for de ønskede arealer. Det skønnes at der er udbygningsmuligheder svarende til ca. 
200  parcelhuse i Kommuneplan 2013. Der er altså ikke umiddelbart behov for mere areal til 
boligformål.

Område 1 ved Spangen anbefales, på trods af ovenstående, udlagt til boligområde idet 
området ligger i tæt tilknytning til eksisterende by og allerede i dag er bebygget med land-
brugsbygninger. Ved at ændre området til boligområde, vil der gives mulighed for at etab-
lere nye tæt-lave boliger i hjertet af Harridslev samtidig med at svineproduktion ophører og 
miljøbelastningen af lokalområdet mindskes i det mulighed for landbrug udgår. Ønsket indgår 
desuden i Udviklingsplan for Harridslev by og omegn.

Område 2 ved Gallemosevej anbefales ikke udlagt til boligområde. I Landsbyregistreringen 
står at en af kvaliteterne ved Harridslev gamle landby-del er den tætte forbindelse til landska-
bet med marker helt ind til centrum. Hvis der bygges på dette areal vil denne kvalitet stort 
set forsvinde. Der er desuden som beskrevet planlagt store boligområder i især den sydlige 
del af Harridslev.

Anbefaling
Område 1 anbefales udlagt til boligområde
Område 2 anbefales ikke udlagt til boligområde
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Indlæg nr. 3

Nyt boligområde Assentoft - Peter Sørensen, Assentoft 2talbyg

Ønske
Der fremsættes ønske om at udlægge et nyt boligområde med mulighed for tæt-lav og åben-
lav bebyggelse i Assentoft på matr. nr. 9a Assentoft By, der ligger Søndergade 21
 
Status i Kommuneplan 2013
Området er ikke omfattet af rammerne i Kommuneplan 2013. Her har tidligere ligget en gård 
på grunden, der nu er nedrevet.

Vurdering
Der er i Assentoft i forvejen udlagt meget areal til boligformål, de største udlæg findes dog i 
den østlige del af byen, mens indlægget her foreslår udlæg i den vestlige del af Assentoft. I 
denne del af byen er der alene er et ubebygget område ved  Storegade, hvor lokalplanlægning 
forventes igangsat snarest. Det anbefales derfor at udlægge arealet til boligområde. Området 
kan desuden indgå i en fin afrunding af byen som erstatning for den nu nedrevne gård.

Anbefaling   
Området anbefales udlagt til boligområde.
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Indlæg nr. 4

Nyt boligområde Stevnstrup – Else Rosborg Larsen og Peter Roland Larsen 

Ønske
Der fremsættes ønske om at udlægge matr. 20 d Stevnstrup by til boligområde.

Status i Kommuneplan 2013
Området er ikke omfattet af rammerne i Kommuneplan 2013. Området er udlagt til potentiel 
fremtidig byzone.

Vurdering
Det anbefales ikke at udlægge det ønskede areal til boligområde på nuværende tidspunkt.
Arealet anbefales dog fastholdt som potentiel fremtidig byzone.

Der er udlagt forholdsvist meget areal til boligformål i Stevnstrup, med muligheder flere 
steder i byen, hvoraf en stor del ligger 300 m nord for det ønskede areal. Det skønnes at der 
som min. er udbygningsmuligheder svarende til 205  parcelhuse i Kommuneplan 2013. Der 
er altså ikke umiddelbart behov for mere areal til boligformål.

Anbefaling 
Området anbefales ikke udlagt til boligområde på nuværende tidspunkt. Arealet anbefales 
dog fastholdt som potentiel fremtidig byzone.
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Indlæg nr. 5

3 forslag til nye boligområder – Jakob Stilling på vegne af Dronningborg Hovedgård.

Ønske
Der er fremsat tre ønsker:
A omhandler et ønske om rækkehuse vest for Dronningborghallen.
B omhandler et tidligere indsendt forslag om 200 lejligheder ved Toldbodgade.
C omhandler et boligprojekt kaldet Dronninghøj med en blanding af parcel- og rækkehuse.

Status i Kommuneplan 2013
Område A er i dag omfattet af ramme 1.08.R.8 udlagt til rekreative formål som en del af en 
grøn kile der løber langt ind i Dronningborg. Den grønne kile er en del af den grønne struktur, 
der skal sikre nem adgang til rekreative områder og naturområder for borgerne i Randers By. 

Område B er beliggende i landzone og omfattet af ramme 1.08.L.4 udlagt som land- og na-
turområde som er en del af den grønne struktur.

Område C er idag omfattet af ramme 1.08.L.5 udlagt til Landområde som en del af den 
grønne struktur. Området er desuden omfattet af retningslinjelaget ”område med særlig land-
skabelig interesse”, i disse områder skal byudvikling indpasses i landskabet. 

Vurdering
1) vest for Dronningborghallen.
Området ligger ikke i umiddelbar forbindelse med andre boligområder og en ny bebyggelse 
her vil derfor opfattes udenfor sammenhæng og vil være i strid med princippet i de statslige 
interesser om at lave byudvikling indefra og ud. Herudover er der i forvejen udlagt store area-
ler til boligområder i Dronningborg og Dronningborg Maskinfabrik står overfor en omdannelse 
til tæt-lave og åben lave boliger, der er derfor ikke grundlag for at udlægge flere boligområder 
i området. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at ændre anvendelsen for området. 

3) Dronninghøj
Ønsket er tidligere blevet behandlet ved kommuneplan 2009, hvor dele af ønsket blev efter-
kommet. 

Området indgår i den grønne struktur der forbinder de bynære rekreative arealer med de 
større naturområder i det åbne land og sikrer kort afstand til rekreative arealer og en klar de-
ling mellem bydelene i Randers by. Der er desuden større uudnyttede arealer til boligformål i 
nærområdet, og der er derfor ikke behov for merudlæg i området. Området kan herudover ikke 
vejforsynes før Ringboulevarden videreføres mod øst. Forvaltningen anbefaler at dette tyde-
liggøres i de gældende rammer. Forvaltningen anbefaler grundet ovenstående ikke at ændre 
anvendelsen for området. 
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2) ved Toldbodgade 
Forvaltningen anbefaler ikke at ændre anvendelsen for området. Ønsket er tidligere blevet 
behandlet og afvist ved både Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013. 

I 2013 skrev forvaltningen en vurdering af området som i store træk fastholdes og uddybes 
herunder:
Området er lavt beliggende mellem kote – 0,5 og -1,0 m. Ifølge klimatilpasningsplanen skal 
ny bebyggelses opføres i mindst kote 3 for at undgå større investeringer i områder der er i fare 
for oversvømmelse. Der er dårlige bundforhold og en bebyggelse i området vil ifølge en geo-
teknisk undersøgelse forudsætte omfattende terrænreguleringer. Ifølge en rapport udarbejdet 
af Niras vurderes det, at der skal foretages terrænopfyldning på ca. 5 m i en periode på 1 år.

Projektet indeholder en række andre problemstillinger. Området er tæt beliggende på Randers 
Fjord og er omfattet af strandbeskyttelse. Indenfor gælder strandbeskyttelseslinjen der et ge-
nerelt forbud mod at foretage ”ændring i tilstanden” af arealer under strandbeskyttelse eller 
klitfredning. Dette er foreskrevet i naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, om strandbeskyttelse. 
Det er Naturstyrelsen der administrerer strandbeskyttelseslinjen og der er her en generel prak-
sis om at byggeri ikke tillades. Derudover ligger områder i kystnærhedszonen hvor der gælder 
et princip om at ny bebyggelse skal placeres bag eksisterende og hvor der skal tages særligt 
hensyn til kystlandskabet.  

Områdets sydligst beliggende dele ligger op til et § 3 område, og i Kommuneplanen er hele 
området udlagt som potentielt naturområde da det ligger lavt og nemt vil kunne omdannes til 
natur. Hele området langs Randers Fjord tænkes på sigt som et rekreativt naturområde. Dette 
skal også tænkes ind i de fremtidige adgangsmuligheder og forbindelser til projektet natur-
park Randers Fjord.  

Det kan ikke udelukkes at ny boligbebyggelse i området vil være udsat for støj- og støvgener i 
forbindelse med placering af den ny Randers Havn lige på den anden side af Randers Fjord. 
De i projektet viste sydligst beliggende boligblokke er placeret i en afstand af ca. 350 m fra 
en fremtidig ny Havn. Det er fra en planlægningsmæssig synsvinkel ikke hensigtsmæssigt at 
etablere nye boliger i umiddelbarnærhed til et kommende erhvervsområde. Dette kan blandt 
andet resultere i at der pålægges den nye havn en række begrænsninger som vil skulle hånd-
teres gennem påbud til havnen om indskrænkning af driften.  Havnen gjorde opmærksom på 
dette i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplan 2013.

Anbefaling
Områderne anbefales ikke udlagt til boligområder.
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Indlæg nr. 6

Forslag til nye boligområder jf. udviklingsplan - Langå i udvikling

Ønske
Der fremsættes ønske om at kommuneplanen sikrer rammerne for at de initiativer der beskri-
ves i rapporten ”Langå i udvikling” kan realiseres.

Status i Kommuneplan 2013

Forvaltningens vurdering:
Undtaget DSB’s tidligere betonstøberi er alle de efterspurgte områder indarbejdet i kommune-
planen på en sådan måde at planerne beskrevet i rapporten umiddelbart kan realiseres. 

I forhold til DSB’s tidligere betonstøberi er der flere forhindringer i forhold til at udnytte area-
let til boliger. Arealet er kortlagt som V1, hvilket betyder at det er uvist i hvilken grad området 
er forurenet og bør renses før evt. boligbyggeri. Arealet er omgivet af fredskov og skal der byg-
ges boliger kræver det at skovbyggelinjen reduceres. 
Der er desuden udlagt forholdsvist meget areal til boligformål i Langå og det skønnes at der 
er udbygningsmuligheder svarende til ca. 350 parcelhuse i Kommuneplan 2013. Der er altså 
ikke umiddelbart behov for mere areal til boligformål.

Området er dog stationsnært og bynært, hvilket, på trods af de øvrige faktorer, gør området 
attraktivt at udvikle til boligområde, derfor anbefales det at udlægge arealet til potentiel frem-
tidig byzone.

Anbefaling
Området ved DSB’s tidligere betonstøberi anbefales udlagt som potentiel fremtidig byzone.
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Indlæg nr. 7

Blandet bolig- og erhvervsområde Randers - Knud Jakobsen

Ønske
Der fremsættes ønske om at ændre rammeområde 1.04.E.7 Ribevej fra Erhvervsområde til 
Blandet bolig- og erhvervsområde, det er dog forvaltningen opfattelse efter dialog med Knud 
Jakobsen at ønsket det drejer sig om den nordlige del af rammeområdet.

Status i Kommuneplan 2013
Området er i dag omfattet af ramme 1.04.E.7 udlagt til erhvervsområde. 
 
Vurdering
Området anbefales ændret til blandet bolig- og erhvervsområde da det vil give en større fleksi-
bilitet i anvendelsen af området. Etablering af boliger i området vil ikke skærpe miljøkravene 
til eksisterende og fremtidige virksomheder da området i forvejen er omgivet af boligområde 
både mod nord og vest.

Et blandet bolig- og erhvervsområde vil desuden kunne fungere som en buffer mellem bolig-
områderne mod nord og vest og erhvervsområderne mod syd og øst.

Den præcise afgrænsning mellem blandet bolig- og erhvervsområdet og Erhvervsområdet skal 
afklares nærmere, herunder om øvrige områder bør omdannes - se forvaltningens forslag til 
fokus i  Kommuneplan 2017.

Anbefaling
Området anbefales ændret til blandet bolig- og erhvervsområde.

Bolig- og erhvervsområder
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Indlæg nr. 8

Byudvikling nord for Nordskellet, Randers – Byggefirma Bjarne Tovgaard Nielsen ApS

Status i Kommuneplan 2013
Størstedelen af området er i dag omfattet af ramme 1.06.L.3 udlagt til Landområde. Den 
østlige  del af arealet er udlagt som potentiel fremtidig byzone.

Blandet byudvikling

Ønske
Der fremsættes ønske om:

1) At flytte den nordlige vejreservation til fremtidig ringvej
2) At udlægge et nyt boligområde på nordsiden af nordskellet til tæt-lav og åben lav bebyggelse
3) At udlægge et nyt offentligt område i forlængelse af boligområdet til fremtidigt idrætscenter

Vurdering
Forvaltningen anbefaler at vejreservationen ændres og at en del af det ønskede areal udlæg-
ges som boligområde. Det anbefales ikke at udlægge areal til offentlige formål i området.

1) Vejreservationen er en del af den fremtidige ringvej der kan ende i den reserverede vej øst-
broforbindelsen.  Det er måske muligt at flytte vejen til motorvejstilkørslen men det vil kræve 
at Vejdirektoratet godkender. Alternativt kunne forløbet ændres en smule på den eksisterende 
vejføring således at der gives større udfoldelsesmuligheder syd for ringvejen, som vist i for-
valtningen skitse på næste side.

2) Store dele af området er i dag udlagt som L-område og indgår i den grønne struktur 
omkring Randers, der skal sikre kort afstand til rekreative arealer og natur for byens borgere 
samt en klar adskillelse af by og land. Dette bør fortsat sikres. Forvaltningen foreslår derfor 
at boligområde udlægges så de grønne forbindelser til det åbne land sikres. Samtidig udlæg-
ges kun en del af området som boligområde, men den resterende del udlægges som fremtidig 
byvækst, for at sikre at der ikke udlægges mere areal til boligformål end der reelt er behov for 
i planperioden. Der vil blive udarbejdet en helhedsplan som mere præcist grundlag for ram-
meudlæg. Det skal bl.a. sikres at boligområder holder den fornødne afstand til vejen i forhold 
til støj.

3) Der foreligger ingen planer om at placere et større idrætsanlæg i området, og forvaltningen 
anbefaler derfor ikke udlæg af offentligt område.

Anbefaling
Det anbefales at udlægges boligområde, potentiel fremtidig byzone samt rekreativt område 
som vist på forvaltningens skitse.
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Detailhandels- og erhvervsområder
Indlæg nr. 9

Ændring af anvendelse, Viborgvej, Randers – Bjarne Møller

Ønske
Der fremsættes ønske om at ændre arealanvendelsen. Området er i dag udlagt til tekniske 
anlæg – solceller, men arealet er ikke egnet til formålet. Grundejer ønsker derfor anvendelsen 
ændret til f.eks. boligområde.

Status i Kommuneplan 2013
Området er i dag omfattet af ramme 1.06.L.3 udlagt til Landområde. Den østlige  del af area-
let er udlagt som potentiel fremtidig byzone.

Vurdering
Det anbefales ikke at ændre områdets anvendelse til boligområde idet området ligger omkran-
set af erhvervsområder der vil få indskrænket deres udvidelsesmuligheder i tilfælde af boliger 
– grundet miljølovgivingen.

Der er en stor uudnyttet rummelighed for erhverv i nærområdet (64 Ha) og det er derfor heller 
ikke muligt at udlægge yderligere areal til erhverv på nuværende tidspunkt. 

Området er kortlagt som OSD-område, hvor der som hovedregel ikke kan ske byudvikling og 
ændres anvendelse. Reglen kan dog fraviges hvis der kan redegøres for at den ændrede an-
vendelse ikke vil påvirke grundvandet negativt. 

Omdannelse til boligområde vil forudsætte at hele området syd for Viborgvej udlægges til 
blandet bolig- og erhvervsområde. Der er i forvejen større uudnyttede rammeområder nord 
for  Gl. Viborgvej og der er netop lokalplanlagt for boliger flere steder i Over Hornbæk. Det er 
således forvaltningens vurdering at der ikke er behov for yderligere udlæg i planperioden, men 
at ønsket bør revurderes i 2021 og at forvaltningen i planperioden udarbejder en helhedsplan 
for udviklingen nord for Over Hornbæk. 

Anbefaling
Området anbefales ikke udlagt til boligområde. Det anbefales at området fastholdes som 
tekniske anlæg og at ønsket om ændret arealanvendelse revurderes i 2021.
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Indlæg nr. 10

Ændring af anvendelse Mariagervej, Randers – Damms Bogbinderi ApS

Ønske
Der fremsættes ønske om at ændre hele eller dele af rammeområde 1.02.E.5 således at det 
bliver muligt at etablere en dagligvarebutik på Mariagervej 155 og 157.

Status i Kommuneplan 2013
Området er i dag omfattet af ramme 1.02.E.5 udlagt til Erhvervsområde. Den østlige  del af 
arealet er udlagt som potentiel fremtidig byzone.

Vurdering
Det anbefales ikke at ændre detailhandelsstrukturen for området, dog anbefales det at ændre 
området til Blandet bolig og erhvervsområde.

Området er i dag udlagt til erhvervsområde og dele af rammen indgår i detailhandelsstruktu-
ren som område til pladskrævende varegrupper.

Ønsket er indgået som en del af debatten omkring detailhandelsrevisionen. I den forbindelse 
er der redegjort for, at det ikke er muligt indenfor lovens rammer at give mulighed for at pla-
cere en dagligvarebutik i området.

Redegørelse fra detailhandelsrevisionen:
”Planlægning for en dagligvarebutik er således i modstrid med kommuneplanen. 

Det er ikke muligt at planlægge for en enkeltstående butik til områdets daglige forsyning på 
ejendommen, da placeringen ikke kan opfylde afstandskravene for etablering af en enkeltstå-
ende butik på stedet. Netto ligger på den anden side af Hvedevej, og afstanden til Bydelscen-
ter Ydervang er desuden mindre end 500 meter. Det skal bemærkes, at Netto er etableret på 
baggrund af, at en ældre lokalplan gav mulighed for en dagligvarebutik på ejendommen. Der 
ville ikke kunne være udarbejdet en ny lokalplan, der gav mulighed for dette. 

Ansøger har derfor spurgt, om der er mulighed for at etablere en dagligvarebutik på ejendom-
men, hvis man kan udvide bydelscenter Ydervang til at omfatte arealer syd for Ringboulevar-
den.

Jf. planloven kan udvidelse af bydelscentre, der har et samlet butiksareal på over 5000 m2, 
kun ske efter den statistiske metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentra-
tionen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. 
Udvidelsen kan således kun ske inden for det område, der er omfattet af afgrænsningen.
Ved udarbejdelsen af et tidligere kommuneplantillæg for Bydelscenter Ydervang (kommune-
plantillæg nr. 128) til kommuneplan 2009 – 2013 blev der udarbejdet en afgrænsning for 
dette bydelscenter efter den statistiske metode.

Som det fremgår af illustrationen fra kommuneplantillægget for den maksimale udstrækning 
af bydelscentret kan man se, at afgrænsningen mod syd ligger på vejarealet for Ringboulevar-
den. Det betyder, at det jf. planlovens bestemmelser ikke er muligt at udvide bydelscentret, 
så det omfatter Mariagervej 155 – 157.”

Området kan i stedet for at ændre detailhandelsstrukturen ændre anvendelse til blandet bolig 
og erhverv hvilket vil øge mulighederne for at udnytte området.

Anbefaling
Området anbefales udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
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Rekreative områder
Indlæg nr. 11

Rekreativt område ved Munkdrup  – Pernille og Freddie Soelberg

Ønske
Der fremsættes ønske om at dele af rammeområde 1.09.R.7 udgår af kommuneplanen som 
rekreativt område og at Randers Kommune opkøber dele af berørt ejendom, grundet usikker-
hed omkring hvorvidt ejendom står til nedrivning.

Status i Kommuneplan 2013
Området er i dag omfattet af ramme 1.09.R.7 udlagt til rekreativt område og indgår som en 
del af den grønne struktur.
 
Vurdering
Arealet ligger som en del af rekreative landskab omkring Munkdrup og indgår som en del af 
den grønne struktur i dispositionsplanen for Randers syd og i Kommuneplanen. Det bør det 
fortsat gøre for at sikre kort afstand fra boligområderne i Randers syd til natur, landskaber og 
grønne områder.

At området er udlagt som rekreativt område i kommuneplanen, betyder ikke at kommunen er 
forpligtet til at overtage arealet. Det er alene en planmæssig kategori, der sikrer, at området 
ikke byudvikles til bebyggelse, men kan indgå som et sammenhængende rekreativt grønt om-
råde.  Der kan sagtens ligge private beboelsesejendomme i rekreative grønne områder. 

Forvaltningen kan ikke anbefale at en ejendom udtages af rammerne, når omkringliggende 
områder er rammebelagte. Det vil endvidere ikke give flere muligheder for bebyggelse da 
ejendommen ligger i landzone.

Der er endnu ikke lokalplanlagt for området nærmest ejendommen, og som det fremgår af 
kommuneplanrammen, så vil lokalplanlægning kunne medfører justering af afgrænsningen 
mellem boligområde og rekreativt grønt område. 

Anbefaling
Det anbefales ikke at ændre anvendelsen for området eller at opkøbe jord indenfor rammen. 
Det anbefales at det tydeliggøre i rammen at eksisterende bebyggelse kan beholdes og udvi-
des i overensstemmelse af planlovens landzonebestemmelser.
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Randers midtby
Indlæg nr. 12

Nej tak til højhuse i Randers midtby – Louise Andersen

Ønske
Der fremsættes ønske om at der ikke gives mulighed for at bygge højhuse i Randers midtby 
og at eksisterende muligheder udtages af kommuneplanen.

Status i Kommuneplan 2013
Der er idag udelukkende mulighed for højhuse på Thors bakke.

Vurdering
I store dele af Randers midtby er der i dag ikke mulighed for højhusbyggeri, særligt for at 
bevare den lille skala og det historiske miljø. Enkelte steder er der dog mulighed for højere 
byggeri, særligt i omdannelsesområder, hvor der tidligere har været industri, aktuelt Thors 
bakke, og fremtidigt byudvikling på havnearealerne.

Kommune- og lokalplan for Thors bakke giver i dag mulighed for et punkthus i op til 28 
etager.  Forslag til revision af Kommune- og lokalplan for Thors bakke er i øjeblikket i politisk 
behandling. I forslaget gives der mulighed for højhusbyggeri to steder på grunden i hhv. 21 og 
11 etager.

Planlægning af højhuse i Randers vil kræve politisk stillingtagen i hvert enkelt tilfælde og vur-
deres ud fra et helhedsperspektiv . Der vil ved planlægning for højhuse gennemføres offentlig 
høring.

Anbefaling
Det anbefales ikke at ændre højdebestemmelserne for midtbyens rammer så der gives mulig-
hed for flere højhuse
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Indlæg nr. 13

Dispensationer fra højdebestemmelser i Randers midtby – Foreningen for By- og landskabs-
kultur i Randers Kommune 

Ønske
Der fremsættes ønske om: 
1) at de at maksimale byggehøjder i bymidten fastholdes, med krav om at der kun dispense-
res for byggehøjde i meget begrænset omfang.
2) At der ikke bygges højhuse i midtbyen, højhusbebyggelser placeres i nye byområder.
3) At der stilles arkitektoniske krav ved nybyggeri om tilpasning til omkringliggende bygninger 
og anlæg, og at der er tilstrækkeligt rum og plads omkring byggeriet.
4) At byggeri i midtbyen får 1. prioritet
5) At tomme byggegrunde der anvendes til parkering bliver underlagt krav til belægning og 
vedligehold.

Status i Kommuneplan 2013

Vurdering
1) Som udgangspunkt opretholdes kommuneplanens bestemmelser i forbindelse med byggeri 
i hele kommunen og kun i særlige tilfælde dispenseres der fra planlægningen. I de i indlæg-
get nævnte eksempler der i ét tilfælde dispenseret fra lokalplanen. Her blev der gennemført 
en nabohøring hvor det var muligt at komme med bemærkninger til ændringerne. I de øvrige 
eksempler er der udarbejdet nyt plangrundlag i forbindelse med projektet, hvor den maksi-
male højde er blevet ændret. I den forbindelse har der været gennemført offentlig høring og 
nabohøring hvor det har været muligt at komme med bemærkninger til ændringerne.

2) Store dele af Randers midtby er der i dag ikke mulighed for højhusbyggeri, særligt for at 
bevare den lille skala og det historiske miljø. Enkelte steder kan der dog gives mulighed for 
højere byggeri, særligt i omdannelsesområder, hvor der tidligere har været industri, aktuelt på 
Thors bakke, og ved fremtidigt byudvikling på havnearealerne.

3) Der stilles som udgangspunkt ikke arkitektoniske krav i Kommuneplanen. Arkitektoniske 
krav stilles som hovedregel i lokalplanen for et område og skal udelukkende efterfølges i for-
bindelse med om- eller nybyggeri. Ved lokalplanlægning vurderes bebyggelsens karakter netop 
i forhold til omgivelserne og helheden i området. I forhold til rum og plads omkring byggeri 
skat det understreges, at Randers er Danmarks 6. Største by og der i midtbyen må forventes, 
at der planlægges bebyggelse med høj tæthed.

4) Kommuneplanen kan give mulighed for bebyggelse, men har ikke indflydelse på hvorvidt 
et område bebygges eller ej. Byrådet arbejder mårettet på at skabe interesse for og gøre det 
attraktivt at bygge i Randers midtby bl.a. med tiltag som Brandingstrategi, byudviklingspro-
jektet Byen til Vandet og optimering af kommuneplanrammerne.

5) Randers Kommune kan ikke stille krav til ubebyggede grunde i det der ikke er handlepligt i 
forhold til hverken kommuneplan eller lokalplan. 

Anbefaling
Det anbefales ikke at ændre højdebestemmelserne for midtbyens rammer så der gives mulig-
hed for flere højhuse.
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Indlæg nr. 14

Udvikling af Randers midtby – Søren Christensen 

Ønske
Der fremsættes forslag om at:

1) Give mulighed for lettere at etablere ejerboliger i midtbyen ved mere fleksible regler f.eks. 
i forhold til parkeringskrav og handicapadgang. På den måde kan butiksdød undgås da der 
naturligt vil være et større kundegrundlag.
2) Lukke for biltrafik i sløjfen
3) Give mulighed for at etablere Bilka på Slagterigrunden ved Århusvej, det går ikke ud over 
bymidten
4) Igangsætte projekt Byen til Vandet ved etablering af bolværkslinjen.

Vurdering
1) I kommuneplanen er det i dag muligt at etablere boliger store dele af Randers midtby, idet 
hovedparten af midtbyen er udlagt som centerområde, blandet bolig- og erhvervsområde eller 
boligområde. Der anbefales en generel revision af parkeringsnormen for midtbyen således at 
denne bliver tilpasset den aktuelle tæthed og mulighed for dobbeltudnyttelse. Det er Byggelo-
ven der stiller krav om tilgængelighed, og det er ikke muligt for Randers Kommune at sænke 
kravene hertil.

2) Der er i gangsat en dialogproces i forhold til at finde hvordan en bilfri sløjfe kan realiseres. 
Kommuneplanen understøtter muligheden for en bilfri sløjfe.

3) Der er ikke noget til hindre for at der kan kommune- og lokalplanlægges for en Bilka eller 
lignende butik på slagterigrunden. Da området er en del af bymidteafgrænsningen kan der 
planlægges for op til 3000 m2 dagligvarer i det der kan planlægges for 3 større udvalgsvare-
butikker over 2000 m2 i denne planperiode. Bilka eller lign. butik vil dermed kunne etable-
res som en to-delt butik. En større butik på Slagterigrunden vil dog forudsætte at de infra-
strukturelle forhold afklares.

4) Byen til Vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers Kommune i mange år og 
kræver derfor et stort forarbejde. I 2015 blev der udarbejdet en forundersøgelse der kort-
lagde hvilke muligheder der er for at tænke trafik, klimasikring og byudvikling sammen og 
samt hvordan det totaløkonomiske billede så ud for 7 forskellige scenarier. Forundersøgelsen 
viste bl.a. at en Bolværkslinje ikke i tilstrækkelig grad kan få byne til vandet eller skabe nye 
byudviklingsmuligheder med mindre den kombineres med en engbro. Det er politisk vedtaget 
at 3 af de 7 scenarier der blev beskrevet i forundersøgelsen til Byen til Vandet skal under-
søges dybdegående i løbet af 2016. Her undersøges bl.a. vejføringen indgående så det vil 
være muligt at træffe en beslutning, på et oplyst grundlag, om hvordan byen skal til vandet i 
slutningen af 2016. 

Anbefaling
Størstedelen af de efterspurgte tiltag er indarbejdet i kommuneplanen hvor det er muligt, det 
anbefales at parkeringsnormen for Randers midtby revideres således at denne bliver tilpasset 
den aktuelle tæthed og mulighed for dobbeltudnyttelse.
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Indlæg nr. 15

Udlægning af Bombardier som byomdannelsesområde

Ønske
Der fremsættes forslag om at Bombardier-grunden ramme 1.02.E.4 udlægges til byomdan-
nelsesområde.

Vurdering
Området ligger bynært og den tidligere fabrik er i øjeblikket til salg. At udlægge området til 
byomdannelsesområde vil give større muligheder for omdannelse til byfunktioner.

Anbefaling
At området udlægges til byomdannelsesområde.
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Forslag til fokus i Kommuneplan 2017
Der er flere ting i den eksisterende kommuneplan der ønskes anderledes for at sikre en bedre 
og mere effektiv sagsbehandling samt overordnede planprincipper. Det drejer sig om følgende 
emner:

Gennemgang af rammer
Randers midtby
Erhvervsområder
Byomdannelsesområder
Landsbyer
Landområder omkring Randers by
Grøn struktur
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Gennemgang af rammer
Kommuneplanen indeholder rammer for lokalplanlægning der anviser bestemmelser for alle 
byområder i Randers Kommune. Her står f.eks. hvor højt og hvor meget det er tilladt at bygge, 
om området er til boliger, erhverv eller noget helt tredje og om der kan placeres butikker i 
området mm.

Det foreslås at der laves en gennemgang rammerne med henblik på en generel opdatering 
således at det sikres at rammerne afspejler virkeligheden og planlægningen, for på den måde 
at opnå bedre og mere effektiv og ensartet sagsbehandling.

Herunder beskrives eksempler på hvad der vil blive rettet
 
Bebyggelsesregulerende bestemmelser
Alle byområder gennemgåes for at sikre at bestmmelser om byggeri i højst 1½ etage (én 
etage med udnyttet tagetage) tager udgangspunkt i en særlig arkitektur i det pågældende 
område. 
Hvis det ikke er tilfældet øges etageantal til 2 etager og 8,5 m i overensstemmelse med byg-
ningsreglementets byggeret.

Offentlige områder
Alle offentlige områder gennemgås for at sikre at området er påtænkt anvendt til offentlige 
formål. Nogle steder vil det sandsynligvis være relvant at ændre anvendelsen til eksempelvis 
blandet bolig- og erhverv eller centerområdefor at give mulighed for flere forskellige udnyttel-
sesmuligheder for området.



- 38 -

Randers midtby
Som beskrevet i planstrategi 2014 er der i kommuneplanarbejdet et fokus på Randers 
midtby. 

Eksempelvis anbefales det at opholdarealbestemmelser og parkeringsnormen for Randers 
midtby revideres således at denne bliver tilpasset den aktuelle tæthed og mulighed for dob-
beltudnyttelse. 

Herudover gennemgås rammerne for Randers midtby med øje for optimering og kvalitetssik-
ring.
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Erhvervsområder
Mange erhvervsområder er under omdannelse fra industri til lettere erhverv og det skal under-
søges om dette kan imødekommes med planlægning så nogle erhvervsområder bliver nemme-
re at udnyttet til blandede funktioner.Det kan gøres ved eksempelvis i nogle områder at ændre 
anvendelsen til blandet bolig- og erhverv. Det vil betyde at området fortsat kan anvendes til 
lettere erhverv men at der også kan etableres boliger. Det er derfor vigtigt at sikre at der ikke i 
erhvervsområdet er virksomheder som vil blive pålagt restriktioner ved en sådan omdannelse. 
Gode eksempler på områder der vil kunne omdannes er indlæg nr. 7 og 10.

Set i lyset heraf er det vigtigt også at gennemgå de øvrige erhvervsområder for at sikre at det 
til stadighed er muligt at placeres erhvervsbyggeri i alle miljøklasser i Randers Kommune. 
Erhvervsområder gennemgås og miljøklassificeres derfor så man undgå at placere lettere 
erhvervsformål i de områder hvor det er muligt at placere tungere erhverv.
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Byomdannelsesområder
Det er muligt at udpege et område til byomdannelsesområde hvis der over en årrække forven-
tes at ske en gradvis omdannelse af området fra industrierhverv til  balndede byfunktioner så 
som boliger, butikker og lettere erhverv.

Ved at udpege et område som byomdannelsesområde er det muligt at arbejde med mindre 
restriktive miljøkrav i en periode på op til 8 år. På den måde kan det lade sig gøre at etab-
lere boliger i samme område som en eksisterende virksomhed i en overgangsperiode uden at 
skulle leve op til eksempelvis støjkrav.

Flere områder ønskes udlagt til Byomdannelsesområde af hensyn til at sikre at områderne 
fremadrettet potentielt kan udvikles til andre anvendelser end de eksisterende. Det gælder 
følgende områder: 

Pieren (rammeområder 1.02.E.10 og 1.02.E.11) og Nordkajen (rammeområde 1.02.E.12) i 
Randers midtby anbefales udlagt til byomdannelsesområde som følge af havnens forventede 
udflytning og projekt Byen til vandet.

Bombardier (rammeområde 1.02.E.4) anbefales udlagt til byomdannelsesområde for at un-
derstøtte muligheden for at omdanne området til et blandet byområde.

Områderne er i Kommuneplan 2013 udlagt som potentielle byomdannelsesområder.
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I landbyregistreringen er der anført forskellige anbefalinger til planlægningen. Derfor gennem-
gås planerne og kommuneplanen rettes til der hvor det giver mening. Anbefaler landsbyregi-
streringen eksempelvis at der friholdes arealer for byudvikling et sted og udlægges boligområ-
der et andet sted og dette ikke stemmer overens med kommuneplanen kan det være her det 
undersøges om det vil give mening at omprioritere arealudlæggene.

Formulering om landsbyregistrering ændres så der ikke refereres til registreringen i retnings-
linjerne og redegørelsen og der således alene blive tale om oplysning.

Det undersøges om rammer i landsbyer kan justeres så der opnås nye muligheder.

I udviklingsplanerne har borgerne i flere forskellige byer uden for Randers by opstillet forskel-
lige ønsker til byernes udvikling. Disse gennemgås derfor for, hvor det er muligt, at tilrette 
kommuneplanen så udviklingsplanerne kan realiseres.

Landsbyer
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Omkring Randers by er der udlagt rammer som landområder og naturområder (L-områder). 
Disse rammer svarer til de områder der er udlagt i Kommuneplanen retningslinje ”Grøn struk-
tur” som ”Overgangszonen mellem by og land”. Derfor foreslår forvaltningen, at L-områderne 
udgår og at områderne bliver i stedet en del af overgangszonen mellem by og land så områ-
derne fremadrettet alene reguleres af retninglinjer.

Der vil ikke være mere eller mindre skærpede krav til områderne i den forbindelse.

Landområder i rammer



- 43 -

På baggrund af den grønne struktur der er fastlagt i temarevision for det åbne land, foreslår 
forvaltningen at den grønne struktur i byerne gennemgåes for at se om der kan skabes endnu 
bedre sammenhæng mellem de rekreative arealer og i byerne og naturområder og landskaber i 
det åbne land. Det kunne eksempelvis være eksisterende stier eller boldbaner der kan indgå i 
den større sammenhæng. 

Grøn struktur
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Bilag
Indkomne idéer og bemærkninger i fuld længde
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8. februar 2016 

Til Randers Kommune 

 

Input til Kommuneplan 2017 for Randers Kommune 

I den nuværende Kommuneplan 2013 står der bl.a. følgende om lokalbyen Harridslev: 

 byudviklingen skal fortsætte i Harridslev, hvilket som udgangspunkt er positivt for byen. 
 Harridslev bymidte bør i større omfang indbyde til ophold og bringe de flotte bygninger, der 

findes i denne del af byen, i spil som synlige elementer. 
 Stort set alle landsbyens servicefunktioner er samlet i den gamle bymidte. Her findes 

Brugsen, tankstation, kirken, byens pizzeria, børneinstitution, ældrecenter og 
forsamlingshus. Lidt mod øst ligger Korshøjskolen. 

I 2015 blev der i Harridslev Beboerråd arbejdet med en udviklingsplan for Harridslev, som 
sammenfattende kom frem til følgende formulering: 

 Harridslev bør udvikles som en moderne landsby med respekt for både det oprindelige 
landsbymiljø og den store udvidelse med parcelhuse syd for byen. Hvis det gamle 
landsbycentrum får en naturlig byudvikling over de kommende år, vil det formentlig give et 
kvalitetsløft, der vil bidrage til at tiltrække flere beboere til området. 

Denne sammenfatning har fokus på at få forbedret Harridslev bymidte med et kvalitetsløft, der vil kunne 
bidrage til at tiltrække flere beboere til området. 

Med den nye Kommuneplan 2017 vil det være oplagt at få ændret rammerne for området nordvest for 
det gamle landbycentrum, dvs. området omkring Spangen og Gallemosevej, som vist inden for den røde 
cirkel på kortet:  
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Området ligger umiddelbart op til bymidten og dens servicefunktioner. Området har i dag flere 
ejendomme, som er modne til sanering.  

Hvis rammerne for området ændres, således det også kan rumme en blanding af rækkehuse og 
parcelhuse, så vil der være mulighed for at få fjernet de saneringsmodne ejendomme, og få opført nye 
boliger. Boliger som kunne være attraktive både for unge børnefamilier og ældre borgere. 

Hele området ligger tæt på alle landsbyens servicefunktioner, dvs. indenfor blot nogle få hundrede 
meters afstand til indkøbsmuligheder, busforbindelsen til Randers, børnehaven, skolen, kroen, 
ældrecentret, kirken og kirkegården mm. og dermed være særdeles velegnet for borgere, der ikke har 
bil til rådighed i det daglige. 

Udbyhøjvej har tidligere haft status af amtsvej. I dag har den ændret status, og er blevet moderniseret 
med hastighedsdæmpende foranstaltninger, således færdselshastigheden er lav, og trafiksikkerheden er 
høj. Det er således nemt og sikkert at færdes ved og krydse vejen. 

Ændringen af området til boligområde vil endvidere kunne give et væsentligt bidrag til det kvalitetsløft, 
som indgår i den nuværende hensigtserklæring for Harridslev bymidte, nemlig at den ”bør i større 
omfang indbyde til ophold og bringe de flotte bygninger, der findes i denne del af byen, i spil som synlige 
elementer”. 

En byudvikling i Harridslevs nordvestlige område skal ses som et supplement til den store byudvikling, 
der har været i byens sydlige del. Således vil Harridslev blive attraktiv for både familier, der ønsker sig en 
villa i et rent villakvarter med en passende afstand til bymidten, og for familier, der ønsker at bosætte 
sig i en ny bolig tæt på bymidten i det oprindelige landsbykvarter. 

Alt sammen tiltag, der vil gøre Lokalbyen Harridslev mere attraktiv både for yngre tilflyttere fra Randers 
og ældre borgere fra de mindre nabobyer omkring Harridslev, der ikke har indkøbsmulighed og offentlig 
transportmulighed lige ved døren.  

Forslaget til ændring af Kommuneplan 2017 er indsendt til Randers Kommune af undertegnede, som er 
medejer af ejendommen Gallemosevej 2, 8930 Randers NØ.  

Forslaget støttes af alle beboere i området.  

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Brejnegaard-Nielsen 
 
Adler Lunds Gade 16 
8600 Silkeborg 
 
Email  :  torben.brejnegaard-nielsen@hotmail.com 
Tlf :  29236615 
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Fra: Henrik Birch-Præst (Bjørn Christiansen Landinspektører) [hp@landbjorn.dk]

Til: Plan [Plan@randers.dk]

Kopi: kmb@assentoftbyg.dk [kmb@assentoftbyg.dk]

Sendt dato: 02-02-2016 10:48

Modtaget Dato: 02-02-2016 10:49

Vedrørende: Nyt område til boliger ved Søndergade i Assentoft

Vedhæftninger: image001.gif

16024_omr_søndergade_assentoft_til_KP.pdf

J.nr. 2016024

 

Til Randers Kommune i forbindelse med fordebat til Kommuneplan 2017.

 

På vegne af ejeren af matr.nr. 9a Assentoft By, Essenbæk (Søndergade 21, 8960 Randers SØ) samt bygmester Peter Sørensen fra Assentoft 2talbyg

anmoder vi om at få et område ved Søndergade i Assentoft udlagt til fremtidigt boligområde i kommuneplanen. På vedhæftede plan er området

afgrænset af en rød linje og omfatter desuden matr.nr. 27 Assentoft By, Essenbæk.

 

Området har en størrelse på ca. 15.000 m2 og ønskes udlagt til boligområde med mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Vejadgang forventes

at skulle ske ad Søndergade.

 

På stedet har indtil får et par år siden ligget bygninger fra en landbrugsejendom, men disse er nedrevet nu. Området ligger umiddelbart syd for

eksisterende boligområde med tæt-lav bebyggelse, som er realiseret efter lokalplan 191 fra 2006. Desuden ligger det umiddelbart nord og øst for

eksisterende bebyggelse på Søndergade og vil passe naturligt ind i den bymæssige bebyggelse på stedet. Mod øst er der åbne marker.

 

Bebyggelsen opført på baggrund af lokalplan 191 fra 2006 er den eneste sammenhængende boligbebyggelse, der er opført i denne del af Assentoft

de seneste 8-10 år. Vi mener derfor, at boliger på stedet vil være attraktive med deres nærhed til centrum af Assentoft på ca. 350 meter og naturen

med de åbne marker mod øst.

 

Vi håber på denne baggrund, at området kan medtages som fremtidigt byudviklingsomåde til boligformål i den kommende kommuneplan.

 

 

Med venlig hilsen

Henrik Birch-Præst, Landinspektør, Indehaver

86 42 24 77

hp@landbjorn.dk

www.landbjorn.dk

 

 

 

 

Vi kendes på hurtig, sikker og tryg levering!

Aarhus: Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N, Tlf: 86 10 20 66

 

Randers: Jordsmonnet 2, 8900 Randers C, Tlf: 86 42 24 77

 

Syddjurs: Hovedgaden 16B, 8410 Rønde, Tlf: 86 36 53 84

 

Grenaa: Kornblomstvej 6, 8500 Grenaa, Tlf: 86 36 53 84

 

Viborg: Stenshøj 15, 8800 Viborg, Tlf: 86 42 24 77

 
Bjørn Christiansen Landinspektører er medlem af Den Danske Landinspektørforening (www.ddl.org) og forsikret ved Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring

(www.lge-forsikring.dk). Landinspektører hos Bjørn Christiansen Landinspektører har opnået dansk beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde. Beskikkelsen er givet af

Geodatastyrelsen (www.gst.dk).
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Storparcel ca. 15000 m²

Matr.nr. 9a

Matr.nr. 9a

Tidl. landbrugsbygninger nedrevet

Søndergade

Område til udvidelse af kommuneplan – Søndergade 
21, Assentoft, 8960 Randers SØ

Tegning nr.: 
16024_omr_v_søndergade.bnr

Matr.nr. 27 og del af 9a Assentoft By, Essenbæk Målforhold: 1500, Format: A4
Udarbejdet af landinspektør Henrik Birch-Præst i forbindelse med fordebat til 
kommuneplan 2017 for Randers Kommune. Området ønskes medtaget i 
kommuneplanen til fremtidigt boligområde.
Udarbejdet efter ønske fra ejer og Assentoft 2talbyg.
Størrelse på storparcel ca. 15.000 m2.

Dato: 2. februar 
2016

Initialer: HP J.nr: 2016024

Bjørn Christiansen Landinspektører
V/ Lars Gorm Andersen og Henrik Birch-Præst

Tlf: 86422477 (Randers), 86365384 (Rønde), 86102066 (Århus)
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Indlæg 4

Fra:
Britta Bjerregaard Pørksen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERAA88576E]

Til: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]

Kopi: Merethe Bering [merethe.bering@randers.dk]

Sendt dato: 29-02-2016 08:31

Modtaget

Dato:
29-02-2016 08:31

Vedrørende: VS: Henvendelse om revision af kommuneplan

Hej Karinae

Du får denne. Jeg talte med ham i fredags og bad ham om at sende noget ind. Ejendommen er udlagt til fremtidig byzone

Med venlig hilsen
Britta B. Pørksen
Leder, Plan
Arkitekt MAA

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Tel      8915 1569       
Email  britta.poerksen@randers.dk
Web    www.randers.dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Plan
Sendt: 29. februar 2016 08:30
Til: Britta Bjerregaard Pørksen
Emne: VS: Henvendelse om revision af kommuneplan

Hejj Britta.

Mailen er stilet til dig, derfor videresender jeg den til dig.
 (måske er det Karina, der skal have den?)

Vh. Merethe

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Peter Roland Larsen [mailto:roland.larsen122@yahoo.dk]
Sendt: 28. februar 2016 20:08
Til: Plan
Emne: Henvendelse om revision af kommuneplan

Randes Kommunes afdeling for plan, byg og veje,                                                                                            Amstrup 28. februar 2016
att. Britta Pårksen.

I anledning af Randers Kommunes overvejelser om revision af kommuneplanen skal vi tillade os at foreslå, at matr. 20 d, Stevnstrup by (del af ejendommen
Landsbygaden 18)  inddrages i byplanlægningen i denne del af Randers Kommune.
Matriklen, der er på 22.407 kvadratmeter, ligger vest for Munkholmskolen. Det er et af flere jordstykker, som oprindelig hørte til gårdene i Stevnstrup. Her, midt
på den nordvendte bakke, er der fri udsigt til Nørreådalen og til Randers by. Der er ikke planmæssige restriktioner. Vindmøllerne mod vest fors vinder i løbet af
en kortere årrække.
En udstykning af arealerne midt på bakken indebærer flere fordele: En enestående udsigt samt nærhed til skolen. Desuden mulighed for tilkørsel til Randers-
Langå landevejen, en udstykning vil med andre ord ikke belaste Stevnstrup by med gennemkørende trafik.
De planmæssige muligheder for byudvikling på bakkerne mod Gudenåen er udtømte. Hvis Stevnstrup skal vokse y derligere, findes de bedste muligheder i
området vest for skolen. Samtidig kan kommuneplanens intention om at bevare en grøn ring omkring Stevnstrup by (den gamle landsby) imødekommes.

Venlig hilsen
Else Rosborg Larsen,
Peter Roland Larsen,
Alrøvej 122, Amstrup,
8300 Odder.
mobil: 2815 5769   -   4081 7772
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Indlæg 5

Fra: Jakob Stilling [jakobstilling@hotmail.com]

Til: Plan [Plan@randers.dk]

Sendt dato: 17-01-2016 14:35

Modtaget Dato: 17-01-2016 14:35

Vedrørende: Forslag til kommuneplan 2017, for Dronningborg Hovedgård.

Vedhæftninger: 417228_10150750358258033_1066986210_n.jpg

Up2.jpg

421002_10150750359423033_12815992_n.jpg

For Dronningborg Hovedgård indsendes der herved følgende forslag til kommuneplanen for 2017.

X1

Byudviklingsforslag ved Dronningborg Hallen. 

Forslaget handler om rækkehuse.

Forslaget er et foreløbig udkast, som kan rettes til efter ønsker. 

X2

Byudviklingsforslag ved Toldbodgade. 

Forslaget omhandler byggeri af ca. 200 lejligheder, forslaget er tidligere indsendt til kommuneplanen 2009 og 2013. 

Forslaget kan rettes til efter ønsker. 

X3 

Dronninghøj projektet. 

Bolig projekt. 

Ovenstående projekter indsendes på vegne af 

Dronningborg Hovedgård

Dronningborg Alle 40

8930 Randers nø

Med venlig hilsen 

 

Jakob Stilling          

 

Mobil 22 44 33 33  -  Jakobstilling@hotmail.com
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Indlæg 6

Fra: Lou Naeraa [lou.naeraa@gmail.com]

Til: Plan [Plan@randers.dk]

Kopi:
Dorthe Tapomayi Nielsen [tapomayi.dtn@gmail.com];Iben Sønderup [isoenderup@yahoo.dk];Jim Davidsen
[jim.davidsen@mail.dk];Kirsten Haslund [kirstenhaslund@hotmail.com];Leif Mårtensson [leifbo@me.com];Poul
Herrstrøm [phlangaa@gmail.com];Mia Nørlund Jensen [Mia.Norlund.Jensen@randers.dk]

Sendt dato: 06-02-2016 08:58

Modtaget

Dato:
06-02-2016 08:58

Vedrørende: Input til kommuneplan 2017 fra bestyrelsen, Langå i Udvikling

Langå den 6. februar 2016

 

Til

Randers kommune

plan@randers.dk

 

 

Input til Randers kommuneplan 2017

 

 

Bestyrelsen for Udvikling i Langå gør hermed opmærksom på rapporten 'Langå i Udvikling, udviklingsplan for Langå', februar 2014, s.
20, pkt. 6, hvor der er nævnt et antal forslag til nye boligområder eller udbygning af eksisterende.

 

Følgende områder er nævnt, se kort:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zMDz5Eh6d0tU.k3v-6sJfRbsI&usp=sharing

 

      1. Området med hotellet, det gamle bageri og arealet langs Vinkelvej (p.t. privat og offentligt ejet)

      2. De tomme butikker på Bredgade som boliger (privatejede; indgår også i eksisterende forsøg med byudviklingsprojekter indtil
2020)

       3. Stadion i Skovlyst, når/hvis Langå Fodboldklub kan udflyttes til Langå Idrætscenter (kommunalt ejet)

      4. DSB's tidligere betonstøberi (p.t. privatejet)

55.      5. Digterparken (kommunalt ejet, flere grunde byggemodnes)

 

Både i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, og i det efterfølgende arbejde med byudvikling, har der været og er stor interesse
hos byens borgere for at udvikle byen med flere boliger i og omkring centrum og også for at tænke i utraditionelle løsninger.

På den gamle stadiongrund er der foreslået bæredygtigt byggeri med forskellige boligtyper samlet om et fælleshus.

På betonstøberigrunden er der mulighed for at bygge i højden, da arealet ligger langt under niveau i forhold til de nærmeste huse på
Vellevvej, Lindevej og Villavej

 

Link til rapporten Langå i Udvikling:

http://langaa.dk/wp-content/uploads/2015/01/Langaa-i-Udvikling-2014.pdf

 

Venlig hilsen

p.b.v.
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Indlæg 7

Fra:
Britta Bjerregaard Pørksen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERAA88576E]

Til: 'knud@dapd.dk' [knud@dapd.dk]

Kopi: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk];Anne Saugmann Rasmusssen [Anne.Saugmann@randers.dk]

Sendt dato: 03-02-2016 18:06

Modtaget

Dato:
03-02-2016 18:06

Vedrørende: SV: Ribevej - planforhold

Hej Knud

 

Vi har ikke glemt ønskerne om ændre området, så der kan blive mulighed for boliger.

Vi er pt. i gang med at revidere kommuneplanen. Der vil vi vurdere på dit ønske. Der gennemføres faktisk pt. fordebat i forhold til at komme med

forslag og ideer til kommuneplanrevisionen, så hvis du har andre ønsker eller gode ideer, så er det nu, du skal sende dem ind. Du må selvfølgelig

også gerne sende dette ønske ind, hvis du ønsker at uddybe det overfor byrådet.

 

https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2015/planlaegning/fordebat-kommuneplan-2017/

 

Ellers samler vi op på de ønsker, vi har fået løbende inden for debatten, og her forventer vi ønsket om omdannelses af området ved Ribevej til

blandet bolig og erhverv bliver vurderet nærmere bl.a. i forhold til miljøforhold.  Som tidligere drøftet er det min umiddelbare vurdering, at det vil

give god mening at sikre, at der ligger et område til blandet bolig og erhverv som overgangszone mellem boligområde og erhvervsområde.

 

Vi forventer i løbet af foråret at forelægge ønskerne til ændringer for byrådet.

 

Med venlig hilsen
Britta B. Pørksen
Leder, Plan
Arkitekt MAA
 
Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C
 
Tel      8915 1569       
Email  britta.poerksen@randers.dk
Web    www.randers.dk

 

Fra: Knud Jakobsen [mailto:knud@dapd.dk] 
Sendt: 2. februar 2016 16:05
Til: Britta Bjerregaard Pørksen
Cc: 'Kaj Porup'; Knud Boe
Emne: Ribevej - planforhold

 

Hej Britta,

 

Vi talte om i forbindelse med den nye kommuneplan at ændre planforholdene for Ribevej til ”blandet erhverv og bolig” i hvilken forbindelse jeg

efter aftale havde et møde med autoforhandler Lars Haldrup. Jeg har refereret tilbage fra mødet med Lars, som ikke havde noget imod ændringen,

fordi hans virksomhed ligger  så tæt på Bastrups Alle (boligområde), at det ikke havde nogen betydning, at Ribevej blev til blandet erhverv og

boligområde.

 

Jeg vil gerne vide om der senere er fulgt op på dette.

 

Med venlig hilsen

 

Knud Jakobsen

Danish Property Development A/S

Haraldsvej 66

8960 Randers SØ

Tlf.: +45 24 65 78 05
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Indlæg 8

     Randers 13.1.2016 

Randers kommune, Kommuneplan 2017   
Forslag til byudvikling nord for Nordskellet, matr. nr.  6b, 6c, 9f,24c og 29a, med fl. alle Helsted By, Borup 
På vegne af ejeren af nævnte matrikler, Bjarne Tovgaard Nielsen, Skelvangsvej 205, 8920 Randers NV, fremsendes 
hermed forslag til byudvikling i området nord for Nordskellet. Området foreslås udlagt dels til boligformål (parcelhuse 
/ tæt-lave huse), dels til offentlige formål (idrætscenter).  

Baggrund 
I dag afgrænses området af vejen Nordskellet, og området er ifølge Kommuneplan 2013 udlagt som skovrejsnings-
område. Samtidig er der planlagt en ny vej (den nordlige ringvej) forløbende fra Udbyhøjvej til Hobrovej. Ringvejen er 
planlagt med tilslutning til den eksisterende rundkørsel beliggende ud for Nordskellet.  

Forslag 
Den nordlige ringvejs linjeføring foreslås placeret længere mod nord, således at der kan etableres en mere 
hensigtsmæssig tilslutning til Nordjyske Motorvej E45. Den eksisterende rundkørsel ved Hobrovej foreslås 
efterfølgende nedlagt.  

En ændring af linjeføring vil give en mere hensigtsmæssig afgrænsning af Randers nordlige bydele. Samtidig forbedres 
trafikforholdene i området, herunder Nordskellets trafikale udfordringer. Den nye linjeføring skaber desuden 
mulighed for byudvikling af området beliggende nord for Nordskellet, mellem Hobrovej og Mariagervej.  

Byudvikling 
Området foreslås udlagt som et boligområde i form af parcelhuse og tæt-lave huse. Samtidig foreslås det, at der 
udlægges et areal til offentlige formål, Idrætscenter til forskellige bevægelsesaktiviteter, herunder boldbaner o.l. I 
forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2013, er samme område tidligere foreslået udlagt som et fremtidigt 
idrætscenter.  

Boligområde 
Det nye byudviklingsområde er på ca. 80 ha og kan rumme i alt ca. 450-500 boliger, afhængig af fordelingen mellem 
parcelhuse og tæt-lave huse. Området til idrætscenter har et omfang på ca. 27 ha, med god plads til en række 
boldbaner samt forskellige aktivitetshaller.   

Etapedeling  
Området foreslås udbygget i etaper. 1. etape foreslås påbegyndt i 2017, mens 2. og 3. etape foreslås udbygget i 
henholdsvis 2018 og 2019. Se vedhæftede skitse til dispositionsplan.  

Skovrejsningsområde 
Området beliggende nord for den nordlige ringvej foreslås udlagt som skovrejsningsområde på samme måde som i 
Kommuneplan 2013. Dog med en placering længere mod nord.  

OSD 
Hele området er omfattet af OSD, områder med særlige drikkevandsinteresser. Det gælder stort set hele kommunens 
nordligt beliggende dele. Det betyder at før området er afgrænset, eller der er givet dispensation, kan der som 
udgangspunkt ikke ske byudvikling i disse områder.  Dette er således en generel udfordring for kommunen, som skal 
løses i den nærmeste fremtid.      
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Indlæg 9

Fra:
Britta Bjerregaard Pørksen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERAA88576E]

Til: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]

Kopi: Merethe Bering [merethe.bering@randers.dk]

Sendt dato: 29-02-2016 08:31

Modtaget

Dato:
29-02-2016 08:31

Vedrørende: VS: Henvendelse om revision af kommuneplan

Hej Karinae

Du får denne. Jeg talte med ham i fredags og bad ham om at sende noget ind. Ejendommen er udlagt til fremtidig byzone

Med venlig hilsen 

Britta B. Pørksen 
Leder, Plan 
Arkitekt MAA

Randers Kommune 

Laksetorvet 1 
8900 Randers C

Tel      8915 1569        

Email  britta.poerksen@randers.dk 
Web    www.randers.dk

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Plan 

Sendt: 29. februar 2016 08:30 
Til: Britta Bjerregaard Pørksen 
Emne: VS: Henvendelse om revision af kommuneplan

Hejj Britta.

Mailen er stilet til dig, derfor videresender jeg den til dig. 
 (måske er det Karina, der skal have den?)

Vh. Merethe

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Peter Roland Larsen [mailto:roland.larsen122@yahoo.dk] 

Sendt: 28. februar 2016 20:08 
Til: Plan 
Emne: Henvendelse om revision af kommuneplan

Randes Kommunes afdeling for plan, byg og veje,                                                                                            Amstrup 28. februar 2016

att. Britta Pårksen.

I anledning af Randers Kommunes overvejelser om revision af kommuneplanen skal vi tillade os at foreslå, at matr. 20 d, Stevnstrup by (del af ejendommen
Landsbygaden 18)  inddrages i byplanlægningen i denne del af Randers Kommune.

Matriklen, der er på 22.407 kvadratmeter, ligger vest for Munkholmskolen. Det er et af flere jordstykker, som oprindelig hørte til gårdene i Stevnstrup. Her, midt
på den nordvendte bakke, er der fri udsigt til Nørreådalen og til Randers by. Der er ikke planmæssige restriktioner. Vindmøllerne mod vest forsvinder i løbet af
en kortere årrække.

En udstykning af arealerne midt på bakken indebærer flere fordele: En enestående udsigt samt nærhed til skolen. Desuden mulighed for tilkørsel til Randers-
Langå landevejen, en udstykning vil med andre ord ikke belaste Stevnstrup by med gennemkørende trafik.

De planmæssige muligheder for byudvikling på bakkerne mod Gudenåen er udtømte. Hvis Stevnstrup skal vokse yderligere, findes de bedste muligheder i
området vest for skolen. Samtidig kan kommuneplanens intention om at bevare en grøn ring omkring Stevnstrup by (den gamle landsby) imødekommes.

Venlig hilsen 
Else Rosborg Larsen, 
Peter Roland Larsen, 
Alrøvej 122, Amstrup, 
8300 Odder. 
mobil: 2815 5769   -   4081 7772
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Området mellem Hvedevej og Glarbjergvej,

især vore ejendomme Mariagervej 155 og 157.

 

Efter at have erfaret at kommuneplanen er lavet om for ovennævnte område, hvad undertegnede ikke er informeret om, har jeg følgende

kommentarer hertil:

 

Det er ikke en hensigtsmæssig ændring der her er foretaget, hele området består af mindre grundarealer, altså ikke egnet til det udlagte formål

om særlig pladskrævende varegrupper.

Jeg opfatter ændringen som en tilføjelse til allerede eksisterende formål, men mener stadig ikke det er den rigtige udlægning. Med denne

omprioritering kan ingen af parcellerne opfylde den hensigt området er udlagt til, derfor er det af højeste vigtighed at dette bliver ændret,

bemærk det er kun en smal strimmel mellem to veje. I området fra Mariagervej ned til Rugvej er der 6 ejendomme til salg på nuværende.

 

Mit forslag til ændring af kommuneplanen:

 

Der bør stadig gives lov til lettere industri og almene formål i et meget bredt perspektiv, tillige med handels og dagligvarebutikker, eller

udvidelse af bydelscentret. Området er af ældre dato og forfalder, det er under stærk udvikling rent befolkningsmæssig, det vil give området et

løft og højne byfornyelsen.

Efter at have sat mig bedre ind i lovgivningen for området, forstår jeg nu bedre Dansk Supermarkeds beslutning om at placere en Netto butik

hvor den ligger, det afholder konkurrenter fra at slå sig ned i området, derved har Dansk Supermarked fået monopol i området, det er ikke særlig

hensigtsmæssigt overfor forbrugerne, der ikke får glæde af en sund konkurrence. Super Bedst er lukket i Tranekærcentret, Spar Købmand er

lukket på Glarbjergvej, sidst men ikke mindst lukker nu også Fakta på kasernegrunden.

Der opføres i øjeblikket mange nye boliger på Falbe og kaserne grunden, derfor giver det mening at tillade en ny dagligvarebutik i form af Rema

1000, de har planer om at åbne 130 nye butikker.

 

Samtidig beder jeg om at hele sagen og al korrespondance mellem kommunen og undertegnede, samt Rema 1000 og deres ansøgning bliver

fremlagt i byrådet til revurdering, og taget med i det kommende forslag til ændring for området. Jeg forstår ikke hvis området skiller i midten af

Hvedevej, så man på modsatte gadehjørne overfor Netto, ikke må opføre en lignende butik, der må kunne dispenseres? -  Bemærk jeg står med

en underskrevet salgskontrakt, det giver arbejdspladser og fjerner Dansk Supermarkeds monopol.

 

Tidligere anvendelse, Mariagervej 155:

 

Bygningerne har lige fra opførsel i 1961 til dato huset vort bogbinderi.

 

Tidligere anvendelse, Mariagervej 157:

 

Bygningen er oprindelig bygget til systue, herefter udlejet til medicinalfirma, bordtennisklub,

Danseskole, Ran-Play legetøj, trykkeri, samt vort bogbinderi.

 

Med venlig hilsen

Flemming Damm

 

 
Med venl i g hi l s en

Damm's Forlagsbogbinderi

Flemming Damm

Ma ri a gerve j 155

DK-8920 Ra nders  NV

Te l e fon 86 42 06 22

Te l e fa x 86 40 26 22

Mobi l  40 52 06 22

epos t: i nfo@da mms .dk

 

 

Fra:
Britta Bjerregaard Pørksen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERAA88576E]

Til: Anne Saugmann Rasmusssen [Anne.Saugmann@randers.dk];Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]

Sendt dato: 04-02-2016 11:22

Modtaget

Dato:
04-02-2016 11:22

Vedrørende: VS: Kommuneplan 2017

Som I kan se, har jeg tilbudt også at tage den med som indlæg i fordebat….

 

 

Med venlig hilsen
Britta B. Pørksen
Leder, Plan
Arkitekt MAA
 
Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C
 
Tel      8915 1569       
Email  britta.poerksen@randers.dk
Web    www.randers.dk

 

Fra: Britta Bjerregaard Pørksen 
Sendt: 4. februar 2016 11:17
Til: 'Damms Bogbinderi ApS'
Cc: Claus Omann Jensen; Frank Nørgaard; Lene Andersen (Miljø og teknik); Morten Aabo
Emne: SV: Kommuneplan 2017

 

Kære Flemming Damm

 

Tak for din mail. Du har sendt den direkte til mig, men jeg kan se, at du også har skrevet direkte til borgmester Claus Omann Jensen. Jeg sender dig

derfor et samlet svar.

 

Det fremgår ikke af din henvendelse, om der er tale om et høringssvar til det forslag til kommuneplantillæg for detailhandel, som er på byrådets

dagsorden til behandling mandag den 8. februar 2016, eller om det er et indlæg i den igangværende fordebat i forhold til Kommuneplan 2017. Jeg vil

anbefale, at vi medtager din mail  såvel som høringssvar og som indlæg i fordebatten. Den omhandler jo også andre anvendelser end detailhandel.

Hvis du ikke er enig i dette, bedes du give mig besked.

 

Det fremgår af din mail, at du anmoder om, at hele sagen og al korrespondance mellem kommunen og undertegnede, samt Rema 1000 og deres

ansøgning bliver fremlagt i byrådet.

 

Forvaltningen har i forbindelse med byrådets vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 udarbejdet et notat om indkomne bemærkninger og

ønsker i forbindelse med temarevision af detailhandelsbestemmelserne i kommuneplanen. Notatet er vedlagt som bilag 1 til byrådets behandling af

sagen på mandag. Jeg indsætter hermed link til byrådets dagsorden her:  Dagsorden fra Randers Kommune Bilaget ses nederst.  I bilaget indgår et

resumé af jeres og Rema1000´s ønske om detailhandel på Mariagervej 155-157 samt forvaltningens vurdering af, at planloven ikke giver mulighed for

dette.

 

Da der ikke foreligger nye informationer i forhold til dette, er der ikke grundlag for en selvstændig stillingtagen til jeres anmodning. Heri indgår, at

forvaltningen tidligere har vurderet jeres ansøgning, ligesom der har været afholdt møde med borgmester Claus Omann Jensen om jeres ønske.

 

Kommuneplantillægget om detailhandel kommer i offentlig høring i 8 uger – forventeligt fra medio februar. Vi vil medtage din mail som høringssvar

i den offentlige høring. Det vil således blive forelagt byrådet i forbindelse med stillingtagen til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

 

Med venlig hilsen
Britta B. Pørksen
Leder, Plan
Arkitekt MAA
 
Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C
 
Tel      8915 1569       
Email  britta.poerksen@randers.dk
Web    www.randers.dk

 

Fra: Damms Bogbinderi ApS [mailto:info@damms.dk] 
Sendt: 3. februar 2016 10:47
Til: Britta Bjerregaard Pørksen
Emne: Kommuneplan 2017

 

Forslag til revidering af kommuneplanen og byplanvedtægt,

samt planloven gældende for:

Indlæg 10
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Indlæg 11

Fra: Pernille Soelberg [pernille.soelberg@gmail.com]

Til: Plan [Plan@randers.dk];Frank Nørgaard [Frank.Norgaard@randers.dk]

Sendt dato: 07-02-2016 21:07

Modtaget Dato: 07-02-2016 21:07

Vedrørende: Fwd: Forslag til ændringer i KP 2017, samt mulighed for køb af jord.

Vedhæftninger: Scan 12.jpeg

Scan 13.jpeg

Scan 14.jpeg

Start på videresendt besked:

Fra: Pernille Soelberg <pernille.soelberg@gmail.com>
Emne: Forslag til ændringer i KP 2017, samt mulighed for køb af jord.
Dato: 7. februar 2016 kl. 20.59.45 CET
Til: freddie.soelberg@gmail.com

Forslag til ændring af Ramme Plannr. 1.09.R7 for vores ejendom Munkdrupvej 29, Matrikelnr. 2ad.

Vi har i KP 2009 samt 2013 haft vores ejendom udlagt til rekreativt grønt område Plannr. 1.09. R7 og har i alle disse år 
ikke været klar over om vores ejendom står til nedrivning. 
Vi er godt klar over at en kommuneplan ikke er juridisk bindende, men det er utroligt belastende ikke at vide om man 
bliver tvunget til at forlade ens ejendom.

Vi vil meget gerne, at I i forbindelse med KP 2017 går ind og tager stilling til, om I forsat mener I skal bruge hele vores 
ejendom i KP perioden 2017 - 2021, eller om det er muligt at reducere det rekreative areal fra vores ejendom til 1,5 ha - 
2,5 ha, således at ejendommen + restareal 2,1 ha - 3,1 ha trækkes ud af byudviklingsområdet for Munkdrup.
Vi har vedlagt 3 forslag til, hvordan det kunne se ud.

Såfremt I vælger at tilpasse Ramme Plannr. 1.09.R7 i KP 2017, efter et af vores 3 forslag eller lign., har I mulighed for 
inden d.1/5-2017 at erhverve det udlagte rekreative areal på 1,5 ha - 2,5 ha i almindelig handel ( uden lokalplan, 
ekspropriation, m.m ).
Arealet kan erhverves til en pris fra 750.000 - 1.250.000 kr, alt efter hvilket forslag der er den bedste løsning, altså langt 
billigere end at, I skal ud og ekspropriere en lystejendom på 263 kvm i rigtig god stand med dertil hørende 4,6 ha på et 
senere tidspunkt, når der foreligger en lokalplan for denne etape af byudviklingen i Munkdrup.

Vi vil gerne understrege, at det aller vigtigste for os er at I går ind og tager endelig stilling til, hvad der skal ske med vores 
ejendom / jord i forbindelse med KP 2017.
Der er formentlig heller ikke nogen af jer, der ønsker at have jeres ejendom udlagt til regnvandsbassin, legeplads, 
fællesareal m.m i årtier.

Vi håber meger på, at der kan findes en fornuftig løsning.

Med venlig hilsen

Freddie Soelberg tlf: 60643376
Pernille Soelberg
Munkdrupvej 29
8960 Randers SØ.
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Fra: Aaledamgaard [aaledamgaard@mail.tele.dk]

Til: Plan [Plan@randers.dk]

Sendt dato: 07-02-2016 17:30

Modtaget Dato: 07-02-2016 17:31

Vedrørende: Kommuneplan2017

Vedhæftninger: Kronbladet09-07Thorgrunden.doc

Til hvem?

Ang kommuneplan 2017. Nej tak til højhuse i Randers. Ingen højhuse i Randers. Min mening om den sag har ikke ændret sig siden 2007, så

mit indlæg er det samme som dengang. Se vedheftede fil.

Venlig hilsen

Louise Andersen

Møgelvangsvej 30

Dalbyover

Indlæg 12
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Modedille – boligtårn! Nej – tak.
Men ellers ja – tak til en ny bydel på Thorgrunden i pagt med de bryggeribygninger, der er
bevaringsværdige, og kvarterets øvrige omgivende bygninger.
Selv om det er tidens modelune at bygge boligtårne, behøver politikerne i Randers jo ikke at følge
strømmen, at løbe med, men bør tvært imod besinde sig og sige nej til en boligsilo på Thorgrunden.
Der er hverken bolignød eller pladsnød i Randers. Der mangler ikke jord at bygge huse på. Ergo er
det ikke nødvendigt at sætte boligtårne. Det er bare en modedille.
Thorsiloen kan væltes nu. Med tiden forventes havnen eller noget af den at flytte incl.
kraftvarmeværket. Så vil foderstofsiloerne og kraftvarmeværket med skorsten forsvinde. D.v.s. at
væltning af Thorsiloen er begyndelsen til en forvandling. Randers får en enestående mulighed for
atter at genvinde sin profil, som beskrevet af Henrik Pontoppidan i Kronjyder og Molboer.
Hvis byrådet tillader at sætte en konsumentsilo i stedet for Thors lagersilo, vil den mulighed for
altid være forpasset.
Vandtårnet i Slesvig, Prismet i Århus, sygehuset i Viborg er eksempler på, hvordan boligtårne og
andre høje bygninger kan skæmme de nære omgivelser i en gammel by og skabe disharmoni.
I Ringkøbing har man derimod lavet en lokalplan, der beskytter byen mod slige fremmedelementer.
Her må der kun bygges i røde sten med røde tage og kun i een etage i bymidten. Allerede for 100 år
siden valgte man at beskytte byens kvaliteter på den måde, fik vi fortalt på en byvandring i
Ringkøbing i efteråret.
Så hermed opfordrer jeg byrådet til at vælge et byggekonsortium, der kan og vil bebygge
Thorgrunden uden at sætte en boligsilo. Så vil Randers komme til at ”rage op”, som man siger, som
den mageløse by, der genvandt sin profil, og byrådet vil sætte sig et varigt eftermæle, som det råd,
der turde og gav begyndelsen til genvindingen og ikke var slaver af modens luner.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Her følger så et uddrag af ” Kronjyder og Molboer” af Henrik Pontoppidan, hvori han beskriver,
hvorledes Randers, terrasseformig bygget op ad Skraaningen, dukker frem af natten på sejlturen ned
ad Gudenaaens Vande.
: ” Da er det, man bør begynde sin natlige Fart ned ad Gudenaaens vande”. -----------------------
”Det er Taarnvægteren på St. Morten og lyden af hans Raaber, der hvert Kvarter og i mer end en
Mils afstand høres over Dalbunden; - og snart dukker ogsaa selve Randers By op af Engdisen.
Men det er ikke længer den By, man forlod. Helt spøgelseagtig svæver denne over de blaalige
Dampe, midt imod ”Flintebjærgets” mørke Masse. Kun et Par Tage ses omkring det tunge Taarn, -
som kunde det være Middelalderens gamle Klosterstad, der i denne natlige Stund var stegen op af
Graven. Eller er det den? Man synes pludselig at se den lyslevende for sig med de trange, mørke
Smug mellem Kirkernes Piller og Klostrenes skumle Mure, - Peberslippen, Kejsergaarden, alle
Lübeckernes stinkende Krinkelgange med de smaa, lerklinte Boder og dunkle Hornruder. Hist staar
den høje St. Klemens, her St. Petri med sit Klokketaarn; og midt imellem hviler Helligaandshusets
mørke Masse, hvor laskede Sortebrødre ligger og snorker som Orner bag de favnetykke Mure.
Alt som Baaden glider, vokser Byen langsomt. Det er, som fulgte man Skridt for Skridt dens Vækst
op igennem Tiderne. Skibsmaster dukker frem mellem Vindebroens høje Galger, Husrækker
skimtes – men alt utydeligt, uvirkeligt, som et koglende, bestandig skiftende Skyggebillede paa
Nattens Væg.
Nu ligger den ret foran, terrasseformig bygget op ad Skraaningen, og med Møllerne over sig
paa Bakken som sorte Spejdere; endnu kun en liden troskyldig By, men hyggelig og lunt gemt ind
under Skrænten. Rækkevis strækker Tagene sig, det ene over det andet, stablede sammen som
Husene i en Legetøjsæske, og midt i staar det firkantede Taarn, hvor Vægteren regelmæssig træder
frem i sin Luge som Kukkeren i et Nürnberg- Ur.
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Indlæg 12

Vedr. forslag til revidering af kommuneplan 2017

På foranledning af kommunens efterspørgsel af forslag til kommuneplan 2017 vil vi fra Foreningen for by- og 
landskabskultur i Randers kommune bidrage med følgende:

Foreningen er som udgangspunkt enig i intentionerne i den eksisterende kommuneplan og de udarbejdede 
lokalplaner, MEN foreningen har gennem de senere år erfaret at der gang på gang er blevet dispenseret fra planerne i 
næsten samtlige byggesager, både i forhold til kommuneplanen og lokalplanerne.

 Som eksempler kan nævnes : 
Markedspladsen hvor kommuneplanens udnyttelsesprocent steg fra 60 – 170 og bygningshøjden fra 12 til 18 meter.
Vester Vold / Staldgårdsgade, hvor der dispenseres for bl.a.  byggehøjde, parkeringsforhold m.v.
Dette byggeri er p.t. I høring.

Thors Bakke, hvor der er dispenseret for den oprindelige lokalplan m. h. t. byggehøjden og hvor der p.t. Ligger et 
forslag til ændring af lokalplanen, der kan medføre byggeri i op til 11 etager.

Foreningen er bekymret over at både kommuneplaner og lokalplaner ikke tages alvorlige i behandling af byggesager, 
af hensyn til en bygherres behov.

Forslag:
Foreningen henviser til kommunens egne udmærkede publikationer: ” Muligheder Med Kvalitet” 1 og 2. Fra 2010.
Citat fra publikationen: ”Enhver bygning er en del af en helhed, en større sammenhæng, og skal tilpasses stedet, 
kvarteret og nabolaget.”

Vi foreslår at der inden for bymidten, afgrænset af Boulevarderne, fjord og Å, stilles krav om at de maximale 
byggehøjder fastholdes som i den eksisterende kommuneplan og lokalplaner, med krav om der kun dispenseres for 
byggehøjde i meget begrænset omfang. Altså ingen højhusbebyggelser !
Foreningen er som udgangspunkt ikke i mod højhusbebyggelser, men foreslår at sådanne henlægges udenfor det 
ovennævnte område, i f.eks. nye byområder.

Endvidere foreslår foreningen at der ved nyt byggeri i bymidten stilles arkitektonisk krav om tilpasning af byggeriet til 
de omkringliggende bygninger og anlæg og at der sikres tilstrækkelig rum og plads omkring byggeriet.
Foreningen vil understrege vigtigheden af at vi på den måde kan fastholde vor indre bys særegenskaber, miljø og 
kvaliteter, således at byen fortsat opleves som homogen og spændende at færdes i for byens borgere og gæster.

Foreningen vil foreslå at byggeri på den indre bys tomme byggegrunde får 1.priorit og at, hvis disse anvendes som 
offentlig parkering, stilles krav til parkeringsarealernes belægning og vedligeholdelse.

Foreningen deltager gerne i den videre proces omkring byens positive udvikling.

Med venlig hilsen
Foreningen for By-og Landskabskultur i Randers Kommune
Lars Malmstrøm
Formand
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Fra: Søren Christensen [sorenchristensen@pc.dk]

Til: Plan [Plan@randers.dk]

Sendt dato: 06-02-2016 15:36

Modtaget Dato: 06-02-2016 15:36

Vedrørende: Kommuneplan 2017

Hej med jer:
 
Jeg har tænkt nogle tanker, hvordan jeg synes Randers Midtby skal  udvikles gennem de kommende år.
Håber, I kan gøre brug af det.
 
Beboelser og forretningsliv, Midtby Randers:

 
Der tales meget om ”Butiksdød” i Randers Midtby. Som jeg ser det, er en stor del af problemet, at der simpelthen er for få boliger i Centrum.
At der er det, medfører i øvrigt at mange der skal handle i Midtbyen, kommer i bil, med de problemer der så er, hvis folk skal gå mere end 20 skridt
fra deres P plads til forretningen.
Igen medfører denne biltrafik de uendelige diskussioner om lukning/ ikke lukning for biltrafik i det absolutte centrum. Dette til trods for, at talrige
undersøgelser beviser, at minimering/ fjernelse af biltrafik i city giver flere handlende/ gående. Åbenbart noget, butikkerne ikke har studeret.
 
De, der bor i City/Midtbyen går jo næsten alle til deres indkøb, og har derfor naturligvis ingen forståelse for en prioritering af biltrafikken. Har de bil,
vil de typisk have fast P i P Huset eller andre steder, hvor bilen kan stå indendørs, eller udendørs. Og de har ikke nogen problemer i at have P
pladsen et stykke fra bopælen.
 
Så butiksdød - udvikling, trafik regulering og beboelse i Centrum hænger tæt sammen.

 
Derfor: Der skal udvikles muligheder for etablering af langt flere boliger i City/ kernen lige udenfor Storegade. I Julen havde jeg nogle gæster med
rundt i Centrum, og de var nærmest chokerede over de mange tomme, fine huse – hvor der, som de sagde: Hvis det var i Århus, havde der for længst
været udviklet fine lejligheder i de bygninger. Med masser af velstående beboere. Både yngre og ældre ”gråt guld”.
 
Der er tusindvis af tomme kvadratmeter bygning i Centrum, som kunne udvikles til fine lejligheder, hvis man gav ejerne fleksible muligheder.
Kvadratmeter typisk i bygninger, der tidligere anvendtes til kontorer og andet erhverv.
 
Meget flotte ældre komplekser i Torvegade 1-9 og i Middelgade. For eksempel det gamle Hotel. Noget af problemet med den manglende udvikling
af nye boliger er også, at de nævnte komplekser har haft de samme ejere gennem mange år, så der er en del Korsbæk i tingene. Der er ikke nogen
særlig økonomisk interesse i at udvikle boliger. Slet ikke. Hvis det bliver alt for ”bøvlet”. Men det kan der gøres noget ved gennem lempelser af
forskellig art i lokalplaner, når der skal indrettes boliger i disse ældre komplekser. F.eks. krav til P pladser/ garager og handicapadgange. Ting der
begge fordyrer et projekt kraftigt.
 
Kunne det gøres enklere at udvikle boliger i City, vil ejerne af ejendommene også være interesserede, måske sammen med en developer.
(Og mange ejendomme  i Vester Kirkestræde er jo snart tjenlige til nedrivning. Hvilken guldgrube der dog kunne udvikles her, som kunne klæde
hele ”latinerkvarteret”)
 
Markedet er der, har vi set gentagne gange. Lejebolig projekter der er lavet de senere år, som i Houmeden og Torvegade er succeser.
Men alligevel vi jeg mene, at nye projekter skal udvikles primært som ejerlejligheder. Så længe Overmark sidder tungt på prisniveauet for
lejeboliger i Randers, vil der ikke
være basis for at udvikl lejebolig projekter i større grad.
 
Søren Møllers Gade skole er et godt bevis på efterspørgsel på ejerlejligheder tæt på Centrum. Her var lejlighederne revet væk hurtigt, da man her
kan bo så tæt på det hele, at en bil strengt taget ikke er nødvendig.
 
Toldbodgade lejlighederne er der næsten venteliste på, og Kongens Ege projektet er også efterspurgt, trods en langsom sagsbehandling.
De 2 sidstnævnte ligger allerede uden for den absolutte Citykerne og beboerne er ikke direkte interessante for midtbysalget. De vil typisk tage bilen
og køre uden for Citykernen for at købe dagligvarerne. Men det er stadig så tæt på centrum, at man vil vælge at gå, hvis man har andre ærinder.     
 
Centrum/ Midtbyen har det basale klar til at udvikles som en spændende kerne i Randers, hvis der åbnes op for investorerne.
 

Trafik/ infrastruktur: Det har der været snakket/ skrevet meget om allerede. Så det vil jeg ikke kloge mig i:
 
Kun nævne: Få dog udviklet hele det kedelige område ved Slagterigrunden/Grenåvej/Århusvej til at få et Bilka etableret. Det vi trække massevis af
mennesker til byen, der så sammen med et Bilka besøg kan gå ud at handle i City og måske spise på en hyggelig restaurant. Igen: Andre byer som
Viborg, Vejle m.v. har bevist at et Bilka tæt på City ikke betyder butiksdød, tværtimod. (Og de fleste supermarkeder tæt på området er jo ejet af
Dansk Supermarked, så skulle det gå ud over et Føtex eller Bilka, bliver det i familien).
I samme ombæring få etableret ”Bolværkslinjen”, så de mange besøgende kan komme nemt frem og tilbage og byen kan komme i gang med den
tiltrængte udvikling
af ”byen til vandet”!.   
 
 
Med Venlig Hilsen/ Best Regards
Søren Christensen
Storegade 13B 8900
sorenchristensen@pc.dk
Mobile: +4523441374
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Fra:
Karina Lindved [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KARINA LINDVED141]

Til: 'mian@edc.dk' [mian@edc.dk]

Kopi: Britta Bjerregaard Pørksen [britta.poerksen@randers.dk]

Sendt dato: 26-02-2016 08:40

Modtaget Dato: 26-02-2016 08:40

Vedrørende: VS: Mødereferat vedr. Bombardier

Vedhæftninger: image001_1381.png

image003_304.png

image004_151.png

image002_726.jpg

Hej Michael

 

Tak for jeres anmodning, Britta har bedt mig svare dig.

 

Det at noget udpeges til byomdannelsesområde forhindre ikke at den eksisterende anvendelse kan fortsætte. Men at noget er udpeget som et

byomdannelsesområde giver mulighed for, at man på sigt kan planlægge for en ændret anvendelse af området fx boliger eller blandede

byfunktioner, og at der i en overgangsperiode, på op til 8 år, kan accepteres et højere støjniveau end man normalt tillader ved boliger.

 

For at en omdannelse af området kan begynde skal områdets anvendelse i rammerne på sigt ændres fra erhverv til f.eks. boligområde. Hvis eller når

området i rammerne ændres fra erhverv til f.eks. bolig, så vil der ikke umiddelbart være mulighed for at etablere nyt erhverv.

 

Venlig hilsen

Karina Lindved

Kommuneplanlægger

Urban designer, Civilingeniør MSc

 

Di rekte

Mobi l

E-ma i l  

8915 1027

2944 9850          

ka ri na .l i ndved@ra nders .dk 

Ra nders  Kommune

Pl a n

La ks etorvet 1

8900 Ra nders  C

www.ra nders .dk

pl a n@ra nders .dk

 

 

Fra: Michael Møller Andersen [mailto:mian@edc.dk] 
Sendt: 25. februar 2016 12:29
Til: Britta Bjerregaard Pørksen
Cc: Anders Hansen
Emne: SV: Mødereferat vedr. Bombardier

 

Hej Britta

 

Jeg har drøftet din e-mail med sælger.

 

Sælger ønsker at anmode om at ejendommen udpeges som byomdannelsesområde.

 

Dette for at lette en købers muligheder for at udvikle området til anden anvendelse end den eksisterende.

 

Det er imidlertid afgørende for sælger, at en sådan udpegning ikke, på hverken kort eller langt sigt, vil begrænse en købers muligheder for at tage

ejendommen i anvendelse til det, den indtil nu, har været anvendt til eller en tilsvarende aktivitet.

 

 Med venlig hilsen      

 Erhverv Poul Erik Bech
 

          

Michael Møller Andersen
Erhvervsrådgiver, Cand.Jur.
Fredens Torv 1, 1. sal, 8000 Aarhus C
Telefon: (+45)  87309930     
Direkte (+45)  58587867     
Mobil: (+45) 61687819

www.poulerikbech.dk/erhverv
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