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Forslag til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring i perioden fra d. 29/11 2016 til 
d. 14/2 2017. I den offentlige høring er der kommet 71 høringssvar. 

I dokumentet her resumeres og vurderes hvert høringssvar og forvaltningens anbefalinger 
begrundes. Alle høringssvar er samlet i en pdf, som ligger som bilag 4 til dagsordenen. 

Ved endelig vedtagelse er det begrænset, hvilke ændringer der kan medtages uden at gen-
nemføre en ny offentlig høring. Mindre tilretninger af højde eller anvendelse (f.eks. fra 10 til 
12 meter eller en præcisering af anvendelsen) og i tilfælde hvor planen går tilbage til kommu-
neplan 2013 kan gennemføres i forbindelse med endelig vedtagelse, mens nye rammeudlæg 
og større tilretninger samles i et efterfølgende kommuneplantillæg., da der skal gennemføres 
fornyet høring.

Indledning
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Indkomne høringssvar

Oversigt over indlæg fra statslige myndigheder
Erhversstyrelsen Statslige interesser 

Energinet Redegørelse tekst til ledningsanlæg og vindmøller

Styrelsen for vand og naturforvaltning 
(SVANA) nu Miljøstyrelsen

Naturområder og økologiske forbindelser.

Der er kommet 3 høringssvar fra statslige myndigheder:

Der er kommet 20 høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger omkring 
bevaringsværdige bygninger.

Oversigt over indlæg om bevaringsværdige bygninger

Nr. Fra Sted Emne

A Dirch Lind Kirkestien 3, Læsten Bevaringsværdige byg-
ninger

B Erik Engvang Præstedalsvej 5, Hørning Bevaringsværdige byg-
ninger

C Ivan Hedegaard Fløjstrupvej 18, Randers 
SØ

Bevaringsværdige byg-
ninger

D Jens Høyer Aarslevholm, Clausholm-
vej 220, Randers SØ

Bevaringsværdige byg-
ninger

E Joan og Mathias Engfeldt Støvringgårdsvej 31, 
Randers NØ

Bevaringsværdige byg-
ninger

F Karin og Henrik Lunøe Viborgvej 419, Randers 
NV

Bevaringsværdige byg-
ninger

G Karina Nyboe Skaaning Landsbygaden 29, Langå Bevaringsværdige byg-
ninger

H Ketty Skytt Nielsen Bavnevej 48, Tvede Bevaringsværdige byg-
ninger

I Kirsten Juncher Midtvasen 17, Udbyhøj Bevaringsværdige byg-
ninger

J Kristiane Klindt Vester Vellingvej 18, 
Ålum

Bevaringsværdige byg-
ninger

K Kurt Frost Støvringgårdvej 22, Mel-
lerup

Bevaringsværdige byg-
ninger

L Birgit og Axel Søgaard Ulstrupvej 32, Langå Bevaringsværdige byg-
ninger

M Ivan Kjærgaard Thoma-
sen, indsendt af Line 
Mygind

Åbrovej 2, Langå Bevaringsværdige byg-
ninger

N Mogens Sall og Marianne 
Jacobsen

Høvejen 15, Randers NV Bevaringsværdige byg-
ninger

O Thomas Rasmussen Østermarksvej 10, Gjerlev Bevaringsværdige byg-
ninger

P Tobias Gæmelke Fyrrevænget 9, Randers 
NV

Bevaringsværdige byg-
ninger
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Oversigt over øvrige indlæg / høringssvar

Nr. Fra Sted Emne

1 Ingelise Pedersen Randers Stier

2 Jørn Urup Nielsen Stevnstrup Boligområde og Grøn 
struktur

3 Søren Ejlersen Randers Århusvej

4 Jeppe Kornum Randers Biogasanlæg

5 Henrik Birch-Præst Neder Hornbæk Boligområde

6 Ole Mikkelsen Helstrup Rekreativt område

7 Lars Enemark Harridslev, Spangen Bl. bolig og erhvervsomr.

8 Iver Worm Asferg Omfartsvej

9 Niels Kjær Tvedegaard Harridslev, Spangen Bl. bolig og erhvervsomr.

10 Henrik Nørby Langvang
45 underskrifter

Vorup, Blegen og Mølle-
stensvej

Boligområde

11 Ole Sand Assentoft Detailhandel

12 Susanne og Morten Olsen Asferg Omfartsvej

13 Harridslev beboerråd Harridslev Veje/stier/fortov samt 
erhverv og bolig

14 Søren Rousing Djernæs-
Andersen

Enslev Bl. bolig og erhvervsomr.

15 Jørgen Møller Mellerup Færgeleje/Havn

16 Michael H. Christensen Haslund/Sdr. Borup Erhvervsområde

17 Michael Binderup Sø-
rensen og Pernille Koch 
Jensen

Asferg Omfartsvej

18 Per Kirkegaard Neder Hornbæk Boligområde

19 Jesper Ahm, KFI Randers Bl. bolig og erhvervsomr.

20 Kirsten og Jens Petersen Assentoft Detailhandel

21 Helle Scherfeldt Assentoft Detailhandel og Kulturhus

Der er kommet 48 høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger omkring 
andre emner i kommuneplanen.

Q Aage Jakobsen på vegne 
af Indre Mission Gjerlev

Hybenvej 4, Gjerlev Bevaringsværdige byg-
ninger

R Jens Høyer på vegne af 
Årslev Sogn, Essenbæk-
Årslev-Hørning Menig-
hedsråd

Hørningvej 16, Randers 
SØ

Bevaringsværdige byg-
ninger

S Uffe Bernt Nielsen og 
Lene Kall Nielsen

Søholmene1, Svinding Bevaringsværdige byg-
ninger

T Dagli’Brugsen Harridslev 
Søren Habekost

Udbyhøjvej 330, Har-
ridslev

Bevaringsværdige byg-
ninger
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22 Christian Lund Agerbæk, 
ADVODAN
219 underskrifter

Assentoft Detailhandel

23 Jesper Frørup Assentoft Detailhandel

24 Jens og Tina Kristiansen Grensten/Stevnstrup Boligområde

25 Rema Ejendomsinvest, 
Stephan Sørensen

Randers Detailhandel

26 Jan Opstrup Gimming Bl. bolig og erhvervsomr.

27 Landboforeningen Kron-
jylland, Maria Pilgaard

- Retningslinjer

28 Herluf Skovsgaard Assentoft Detailhandel

29 Bjarne Møller Randers Erhverv

30 pva. Mona D.M.Petersen, 
Judy Pedersen

Randers Bl. bolig og erhverv

31 Gjerlev lokalråd Gjerlev Flere ønsker til ændringer

32 Borgerforeningen Fårup 
og omegn

Fårup Flere ønsker til ændringer

33 Mette Bødker og gert 
Abildgaard

Tånum-Gjandrup, Ven-
ning, Ålum

Busruter og stier

34 Jan Thye Henriksen Asferg Omfartsvej

35 Finn Thomassen Dalbyneder Vindmøller, landsbyer og 
landbrug

36 Romalt grundejerforening, 
Martin Iversen

Romalt Detailhandel

37 Jens Aage Skipper nær Ginnerup L-områder

38 Finn Nielsen Over Fussing Boligområde

39 Vagn Aage Jensen Randers NV L-områder og erhverv

40 Dansk Naturfrednings-for-
ening, Christian Halgreen

Randers Kommune Natur - Retningslinjer - 
Engbroen

41 Jens Peter Hansen Asferg Boligområde

42 Christian Pedersen Væth/Værum Flere ønsker til ændringer

43 Langå Miljøgruppe Langå Stier

44 Niels Kristian Nielsen Langå Flere ønsker til ændringer

45 A. Enggaard A/S, Hans 
Christensen 

Asferg Boligområde

46 Langå i Udvikling Langå Flere ønsker til ændringer

47 Langå Handel Langå Flere ønsker til ændringer 

48 Eva Blichfeldt Langå Billige lejeboliger
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Statslige høringssvar
Opsummering af høringssvar
1) Erhvervsstyrelsens høringssvar omhandler følgende:
•	 Redegørelse for erhverv langs motorvejen og hvorvidt disse er reserveret til transporttungt 

erhverv.
•	 Rettelser til støjkonsekvenszoner for forsvarets arealer.
•	 Tekniske bemærkning til kort.
•	 Redegørelse for L-rammer og hvorvidt disse kan danne grundlag for lokalplanlægning.
•	 Redegørelse i forhold til nyudlæg i kystnærhedszonen.
•	 Rettelser i rammer indenfor strandbeskyttelseslinjen.
•	 Redegørelse for nyudlæg i forbindelse med natura2000 områder.
•	 Redegørelse for annullering af vindmølleområder.
•	 Redegørelse for befolkningsprognose.

2) Energinets høringssvar omhandler følgende:
•	 Redegørelse til retningslinjer for vindmøller omkring sikkerhedsafstand.
•	 Redegørelse til høje genstande omkring sikkerhedsafstand.
•	 Beplantning under luftledninger.
•	 Forsigtighedsprincip og magnetfelter.

3) SVANAs høringssvar omhandler følgende:
Rettelser til retningslinje Na.4 i forhold til erstatningsnatur ved nedlæggelse af §3områder.
Redegørelse for Vejreservation til Klimabroens indvirkning på §3 områder og bilag IV-arter.

Administrative bemærkninger
Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, SVANA og Energinet og har på den 
baggrund indgået aftale om, hvordan de forskellige punkter håndteres. Hvis Byrådet vælger 
ikke at følge denne aftale, kan kommuneplanen ikke vedtages før der har været fornyede 
drøftelser og indgået en ny aftale med staten. Aftalerne har alene konsekvenser af teknisk 
karakter, ingen nye arealudlæg til erhverv- eller boligområde er udtaget af kommuneplanen på 
baggrund af statens høringssvar. 

Erhvervstyrelsen har været meget opmærksomme på ikke at inddrage nye arealer i kommune-
planen. Dette gælder også for L-områder, hvor det er aftalt, at det præciseres, at det ikke er 
intentionen at L-områder kan danne grundlag for lokalplanlægning samt tilbageføre området 
ved Paderup mose til L- område istedet for en ramme med rekreativ formål.

Ændringerne er desuden følgende:
Arealudlæg langs motorveje: Randers Kommune tilføjer i rammebestemmelsen Områdets 
anvendelse, at området ligeledes kan benyttes til transporttunge erhverv. Det sker i følgende 
rammer: 1.10.E.10, 1.10.E.11, 1.10.E.8 og 1.10.E.1.

Støjkonsekvenszoner: Randers Kommune anvender de af Forsvaret fremsendte støjkonse-
kvenszonekort, som gør to af de registrerede støjzone mindre.

Vejinteresser: Randers Kommune tilføjer kort under trafikafsnittet som viser det overordnede 
vejnet.

Kystnærhedszonen: Randers Kommune indarbejder planlægningsmæssige begrundelser for 
udvidelse af rammer indenfor kystnærhedszonen. Dette sker for Boligområde 2.01.B.4 i As-
sentoft, Centerområde 2.01.C.3 i Assentoft, Bolig- og erhvervsområde 2.01.BE.3, Boligom-
råde 1.04.B.25 Fulgsangsvej i Vorup/Kristrup.
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Strandbeskyttelseslinjen:
•	 Randers Kommune annullerer den nye ramme 2.02.R.2, grundet Natura2000 udpegning 

og strandbeskyttelseslinjen.
•	 Randers Kommune tilretter ramme 2.02.R.1 så afgrænsningen følger rammegrænsen fra 

kommuneplan 2013. 

Naturinteresser: Randers Kommune supplerer redegørelsen for 4.03.E.3 i forhold til den nære 
beliggenhed til EF-habitatområde nr. H30. Vurderingen er, at der ikke er forhold der taler 
imod et erhvervsområde, der benyttes som oplagsplads på denne placering. 

Vindmøller: Randers Kommune indarbejder redegørelsen for reduktion i udpegning af arealer 
til opstilling af vindmøller, grundet krav i planloven.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne imødekommes, og at ændringen indarbejdes ved 
endelig vedtagelse. 
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Bevaringsværdige bygninger
Opsummering af høringssvar 
B - H, J - S) Disse høringssvar gør indsigelse mod udpegning af deres bygninger som beva-
ringsværdig bygninger af forskellige årsager. Primært er argumenterne imod bevaringssta-
tussen, frygten for ikke at kunne sælge bygningen samt at bygningen er i dårlig stand eller 
ubrugelig. 

Derudover er der følgende konkrete bemærkninger i høringssvarene:
E) Hvordan kan det være at der i 2014 er bevilliget støtte fra kommunen til at alle ejendom-
mens bygninger kan nedrives og at man senere vurderer de selv samme bygninger til at være 
bevaringsværdige.

J) Nævner at Smedhuset på Vester Vellingvej i Ålum rives ned af kommunen. Dette hus burde 
også være bevaringsværdig, men er ejet af kommunen, som selv bestemmer om det er beva-
ringsværdig bygning.

S) Utilfreds med manglende orientering om at en medarbejder fra kommunen har været på 
besigtigelse uden at ejeren har været orienteret eller haft mulighed for at være tilstede ved 
besigtigelsen.

Iblandt høringssvarene var der ligeledes nogle spørgsmål:
A) Stiller spørgsmål til ,hvad det helt konkret betyder at være i en lokalplan og have en beva-
ringsværdig bygning. 

I) Spørger om det er den korrekte bygning, der er udpeget?

K) Spørger hvem, der har indstillet huset til at være bevaringsværdig?

P) Ønsker en uddybning af hvorfor netop hans hus fra 1974 er bevaringsværdig?

T) Spørger om det er korrekt at man stadig kan nedrive en bygning selvom den er udpeget 
som bevaringsværdig.

Administrative bemærkninger
En bygning er af kommunen udpeget som bevaringsværdig hvis den har en arkitektonisk, 
kulturel og historisk værdi for kommunen som helhed. Bygninger som er registreret i kommu-
neplanen er bygninger, der har en bevaringsværdig mellem 1 og 4 på SAVE-skalaen. 

SAVE er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og 
bygninger og er en forkortelse for Survey og Architectural Values in the Environment. Katego-
rierne er defineret således:
•	 Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folke-

kirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være 
fredede.

•	 Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhi-
storie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

•	 Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede ud-
skiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

•	 Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk værdi eller 
uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som 
har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.
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Registreringen vil blive indberettet i databasen FBB for Fredede og Bevaringsværdige Bygnin-
ger. Men bygninger er først juridisk bevaringsværdige når de er registreret i kommuneplanen.

Formålet med udpegningen er at opretholde de bærende værdier i bygningsarven. Det er der-
for vigtigt, at ejere af bevaringsværdig bygninger er opmærksomme på at værne om bygnin-
gernes værdier. Ved ombygning og anden forandring af bygningerne bør man tage hensyn til 
bygningens særlige karakter og detaljer. En nænsom bevaring af bygningens originale arkitek-
toniske og historiske værdier er på længere sigt et økonomisk aktiv for husejeren. 

Når en bygning er udpeget som bevaringsværdig, må den ikke nedrives, før det har været i 
offentlig høring i mindst 4 uger. Hvis byrådet vurderer, at bygningen ikke må nedrives pga. 
bygningens bevaringsværdi eller at et bevaringsværdigt bebyggelsesmiljø har helt særlige 
kvaliteter, kan byrådet nedlægge forbud mod nedrivningen ved udarbejdelse af en lokalplan. 
Hvis der ikke nedlægges et sådan forbud, vil bygningen kunne nedrives. Ved ansøgning om 
byggetilladelser til et bevaringsværdigt hus, vil Randers Kommune gå i dialog med ansøger i 
forhold til mulige løsninger.

Lovgivning
I henhold til ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer” er en bygning 
bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af 
et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Det fremgår af planloven, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring 
af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og 
væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Og kommuneplanen skal ifølge planlovens 11b, 
pkt. 3, fastsætte rammer for lokalplanlægningen bl.a. bebyggelsesforhold, herunder rammer 
for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer.

I henhold til Kulturministeriets ”bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger 
i kommuneplanen”, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udpegning af bevarings-
værdige bygninger i kommuneplanen. Udpegningen skal ske med udgangspunkt i SAVE regi-
streringerne. Bekendtgørelsen er fra 2002 og refererer til kommuneatlas. Det er ikke entydigt, 
at det medfører et krav om efterfølgende opdatering af kommuneplanen. 

Det er byrådets opgave at udpege de bevaringsværdige bygninger. Loven indeholder ikke 
specifikke krav til udpegningen, eller en definition af, hvornår en bygning er bevaringsværdig, 
men de fleste kommuner vælger at registrere bygninger med bevaringsværdig 1-4 som beva-
ringsværdige.

Udpegning i kommuneplanen som bevaringsværdig giver ikke i sig selv kommunen hjemmel 
til at stille krav til eller nægte byggearbejder, selvom de vil forringe bygningens bevarings-
værdi. Der kan heller ikke stilles krav om vedligeholdelse af en bygning. Mange byggearbejder 
kræver heller ikke forudgående byggetilladelse. Det drejer sig om for eksempel udskiftning af 
vinduer og pudsning eller maling af facader. Forvaltningen tilbyder dog ofte at gå i dialog og 
rådgive omkring om- og tilbygninger til bevaringsværdige bygninger, så bygningen bibeholder 
sine bevaringsværdier.

Hvis byrådet ønsker at hindre en ombygning eller en nedrivning, og det ikke er i modstrid 
med anden lovgivning, så vil det forudsætte en bevarende lokalplan. Det er således ikke 
udpegningen som bevaringsværdig i sig selv, der pålægger den enkelte bygningsejer restriktio-
ner. Dette vil forudsætte en politisk beslutning i hvert enkelt tilfælde og en særskilt planpro-
ces. En lokalplan vil skulle være i overensstemmelse med kommuneplanen.
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Kommentar til de konkrete bemærkninger:
E) Bygninger kan sagtens være bevaringsværdige selvom tilstanden af bygningerne er dårlig. 
En bevilling til nedrivning er kun gældende indenfor en afgrænset periode.
J) Smedehuset er registreret som bevaringsværdig, men er ved en fejl ikke kommet med på 
kortet. Det foreslås, at bygningen medtages som bevaringsværdig ved endelig vedtagelse. Dvs. 
at hvis bygningen skal nedrives, så skal der gennemføres offentlig høring.

S) Generelt er borgerne blevet orienteret om besigtigelsen, idet der er sendt en orientering 
inden forvaltningen besøgte ejendommen. I dette tilfælde er der sket en fejl og borgeren er 
ikke blevet orienteret forud for besigtigelsen, men besigtigelsen er kun foretaget fra offentlig 
vej. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med borgeren.

Spørgsmål indsendt i høringsperioden er løbende blevet besvaret. Nedenfor ses svarene. 
A) Der er ingen lokalplan for området og derfor ingen bestemmelser som er direkte gældende 
for ejendommen. Rammerne i kommuneplanen vil dog indgå som en del af vurderingen ved 
en konkret byggesagsbehandling.

I, P) Der er blevet sendt over 800 breve til ejere for at orientere om at deres bygning er regi-
streret som bevaringsværdig. I processen med udpegning af ejere er der sket nogle tekniske 
fejl, hvilket gør at der er enkelte borgere, som har modtaget brev selvom de ikke ejer en beva-
ringsværdig bygning. Dette er tilfældet ved disse to høringssvar, hvilket er beklageligt.

K) Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er sket ved besigtigelse af forvaltningen. Pro-
cessen er bl.a. igangsat af bevaringsudvalget. Forvaltningen har været igennem alle kommu-
nens byer og landsbyer udenfor Randers by for at registrere, hvilken bevaringsværdi bygninger 
fra før 1940 har. 

T) Når en bygning er blevet udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke 
nedrives, før det har været i offentlig høring i mindst 4 uger. Hvis byrådet vurderer, at byg-
ningen ikke må nedrives pga. bygningens bevaringsværdi eller at et bevaringsværdigt bebyg-
gelsesmiljø har helt særlige kvaliteter, kan byrådet nedlægge forbud mod nedrivningen ved 
udarbejdelse af en lokalplan. Dette vil være en politisk beslutning og en lokalplan vil skulle 
sendes i offentlig høring.

Anbefaling
Ejerne (G) og (I) ejer ingen registrerede bevaringsværdige bygninger og bemærkningerne giver 
derfor ikke anledning til ændringer i Kommuneplan 2017.

J) Smedhuset i Ålum er registret og vurderet af forvaltningen som bevaringsværdig ,og det 
anbefales at den indarbejdes ved endelig vedtagelse.

Forvaltningen anbefaler, at de resterende bemærkninger ikke imødekommes.
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Detailhandel Assentoft
Opsummering af høringssvar 
11, 20) Høringssvarene er positive overfor en udvidelse mod øst af detailhandelsområdet i 
Assentoft. Det fremføres at der er stor befolkningsvækst i Assentoft og at bymidten ligger for 
langt mod vest i forhold til at Assentoft og Drastrup er ved at vokse sammen til én by.    

21) Høringssvaret er positiv overfor at der gives mulighed for flere butikker i Assentoft, men 
først om 4-8 år.

22(219 underskrifter), 23, 28) Høringssvarene er negative overfor en udvidelse mod øst af 
detailhandelsområdet i Assentoft. Det fremføres at udvidelsen vil sprede den eksisterende 
bymidte og reelt skabe to bymidter som kan være til skade for de eksisterende butikker der vil 
miste en del af kundeflowet.   

Administrative bemærkninger
Detailhandelsanalysen fra 2015 viser at der er få udviklingsmuligheder i den nuværende by-
midte i Assentoft, og byen udvikles med mange nye boliger i de østlige og nordlige dele – 2-3 
km fra bymidten.
Dækningsgraden i Assentoft er 77 % - det betyder at 23 % af Assentoftborgernes dagligvare-
handel sker uden for Assentoft. Det er et underskud på 30 mio. kr. svarende til en discount-
butik. Der er altså et behov allerede i dag. Det, set sammen med at der sker en betydelig 
udbygning i den østlige og nordlige del af byen, giver grundlag for, at Assentoft vil kunne 
bære endnu en dagligvarebutik.
Umiddelbart vil nye butikker i Assentoft konkurrere med de eksisterende butikker i bymidten, 
men der er også basis for, at mere detailhandel vil ske lokalt, hvorved det er sandsynligt, at 
nye funktioner under ét vil give byen et løft. 

Forvaltningen vurderer, at der er følgende valg i forhold til Assentoft bymidte:

1. Fastholde det nuværende butiksområde ”Assentoft bymidte” – ingen ændringer i forholdt 
til KP 2013 
Etablering af en ny dagligvarebutik vil kræve opkøb af eksisterende ejendomme i den 
nuværende bymidte, så der kan findes 2000-4000 m2 til butik og parkering 

2. Delvist udvide ”Assentoft Bymidte” med område til udvalgsvarer ved Lysningen 
Etablering af en ny dagligvarebutik vil kræve opkøb af eksisterende ejendomme i den 
nuværende bymidte, så der kan findes 2000-4000 m2 til butik og parkering. 

3. Delvist udvide af ”Assentoft Bymidte” med område til dagligvarer og udvalgsvarer ved 
Lysningen 
Etablering af en ny dagligvarebutik vil kræve opkøb af eksisterende ejendomme, så der 
kan findes 2000-4000 m2 til butik og parkering. Ved at tage Lysningen med vil opkøb gø-
res nemmere. I så fald bør rammenområdet ved Lysningen ændres fra erhverv til blandet 
bolig og erhverv eller centerområde. 

4. Udvidelse af ”Assentoft Bymidte” som i kommuneplanforslaget, men med begrænsning 
af ramme til i alt højst 8.000 m² og kun én ny dagligvarebutik i området ved Skovvangs-
vej. 
Etablering af én ny dagligvarebutik kan ske på det nye areal uden opkøb og nedrivning af 
eksisterende ejendomme.  

5. Udvidelse af ”Assentoft Bymidte” som i forslag til Kommuneplan 2017 
Etablering af én ny dagligvarebutik kan ske på det nye areal uden opkøb og nedrivning af 
eksisterende ejendomme.
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at Byrådet tager stilling til, hvilken af de nævnte muligheder for detailhandel i Assen-
toft, der skal indgå i Kommuneplan 2017. 

Hvis Byrådet vælger mulighed nr. 3, bør rammeanvendelsen ændres fra erhverv til Blandet bolig og erhverv 
eller Centerområde i efterfølgende kommuneplantillæg.

nr. 1

nr. 5

nr. 4

nr. 3

nr. 2

Kun begrænsede 
muligheder i ny

ramme

Kun mulighed for 
udvalgsvarebutikker 

i ny ramme



- 16 -

Detailhandel Randers
Opsummering af høringssvar 
25) Ejer foreslår at udlægge Oust Møllevej 49 og 51, til lokalcenter med mulighed for én dag-
ligvarebutik på op til 1200 m2 og to mindre butikker på op til 300 m2.

Administrative bemærkninger
Byrådet har i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 20 om detailhandel i 2016 væsentligt 
begrænset Helsteds tidligere bydelscenter, der blev ændret til lokalcenter og begrænset i 
både udstrækning og størrelse, så det alene udgør området omkring de eksisterende butikker 
og servicefunktioner i bydelen. Det er derfor forvaltningens vurdering ,at bydelen vil kunne 
rumme endnu et mindre lokalcenter i forbindelse med den eksisterende Rema1000.

Det blev ved tilvejebringelsen af lokalplanen for butikken på Oust Møllevej fastlagt, at den 
del af den oprindelige grund, der ikke skulle anvendes til butik, skulle forblive i landzone og 
skulle indgå i den grønne kile mellem Oust Møllevej og Helsted. Det er i midlertid forvaltnin-
gens vurdering, at inddragelse af et mindre område i forlængelse af den eksisterende butik 
ikke vil påvirke den grønne kile væsentligt.

Revision af Planloven forventes vedtaget i mej 2017, hvor der gives mulighed for dagligva-
rebutikker i lokalcentre på op til 1200 m2. Den efterspurgte udvidelse vil derfor være i tråd 
hermed. 

Forvaltningen anbefaler at området udpeges som nyt lokalcenter, men med det forbehold at 
der kun kan laves én dagligvarebutik på op til 1200 m2, altså en udvidelse af den eksiste-
rende butik, samt  op til 1000 m2  detailhandel til mindre butikker på op til 500 m2.

Anbefalingen forudsætter, at planloven ændres som forventet, og ændringen vil derfor skulle 
laves som et kommuneplantillæg.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes og at ændringen tages med i et ef-
terfølgende kommuneplantillæg,  da der er tale om en væsentlig ændring, og idet ændringen 
er afhængig af, at planloven ændres som forventet.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Grønne områder, beplantning og 
vedligehold
Opsummering af høringssvar 
42) Høringssvaret stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vedligehold af branddammen i Væth er 
overtaget af Randers Kommune og om der evt. igen kan komme en bænk på stedet. Desuden 
spørges der til om det ikke er kommune eller stat, der skal vedligeholde alléen imellem Væth 
og Værum. Førhen var det Langå Kommune, der vedligeholdt alléen.

46) Det ønskes, at Randers Kommune eksproprierer og opkøber Vandværksgrunden i Langå, 
da det er utilfredsstillende at have en så misligholdt grund midt i byen.

47) Det anbefales, at Væthvej 8 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv.

Administrative bemærkninger
42) Vedligehold reguleres ikke af Kommuneplanen. Branddammen ved Kærstien i Væth vedli-
geholdes af Randers Spildevand, mens Branddammen ved Kærvangen er privatejet.
Alléen mellem Væth og Værum langs Ørumvej er fredet. Det er grundejers pligt, jf. tinglysning 
på ejendommen at vedligeholde træerne.

46, 47) Lokalplan 163-L udlægger adressen Væthvej 8 til offentlige formål i form af grønt 
område som skal friholdes for bebyggelse. Derfor er arealet udlagt som rekreativt område i 
kommuneplanen. Der er dækningsgrave på adressen og der er ikke konkrete planer om at 
etablere legeplads eller at overtage grunden. Forvaltningen har haft kontakt med Beredskabs-
styrelsen, som var positiv overfor en nedlæggelse af dækningsgravene, dette vil dog kræve en 
politisk godkendelse af beredskabskommissionen. 
Hvis byrådet er sindet at grunden skal kunne bebygges skal den nuværende lokalplan aflyses 
eller der skal udarbejdes en ny lokalplan. Dette er kun muligt, hvis kommuneplanen ændres. 
Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanrammen for området ændres, så der er samme mu-
lighed for byggeri her som på nabogrundene.

Anbefaling
42) Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planfor-
slaget.

46, 47) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes og at ændringen tages med 
i et efterfølgende kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler ikke at opkøbe grunden.
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Veje, stier og kollektiv trafik
Opsummering af høringssvar
1) Der foreslås at nuværende stier og traveture bliver vedligeholdt og færdiggjorte, og at der 
i forbindelse med projektet på Bojesvej i Vorup laves en sti over til jernbaneskinnerne langs 
stien til den blå bro.

3) Der spørges til, hvornår det forventes, at planerne om udvidelse af Århusvej beskrevet i 
lokalplan 142R bliver realiseret. Spørger forventer ikke en realisering indenfor de næste 30 år 
og anmoder om, at lokalplanen annulleres eller revideres.

13) Harridslev beboerråd gør opmærksom på infrastrukturønsker i Harridslev udviklingsplan, 
der omfatter følgende:
1. Manglende fortov Dr. Madsensvej/Halagervej samt Sagavej.
2. Omfartsvej nord/nord øst for Harridslev
3. Skovplantning og stianlæg ved bækken mellem Harridslev og Albæk.
4. Stier fra sydbyen til Korshøjskolen 

33) Høringssvaret er i mod at bybusserne rute 10 og 11 mellem Ålum - Tånum og Randers 
muligvis lukkes idet man mener at skolebørn stadig har behov for busserne.
Cykelsti på strækningen Tånum - Venning - Fussingø efterspørges da strækningen er farlig at 
færdes på uden.
 
8, 12, 17) Høringssvarene er imod, at der laves en omfartsvej i Asferg på den nuværende 
reserverede placering. 

34) Er imod en omfartsvej i Asferg uanset placering.

42) Ønske om, at cykelsti fra Langå til Laurbjerg/Jebjerg/Væth bliver ført videre og forbindes 
til Haslund. Ønske om, at det på cykelstien på bakken gøres lovligt at køre med ”30 knaller-
ter”, og at der samtidig kommer bedre vedligehold på denne cykelsti. 
Ønske om at bybussen i Tebbestrup/Værum kunne have 2 morgenture fra Væth/Jebjerg til 
Randers og ligeledes 2 eller 3 ture om eftermiddagen.

43, 46, 47) Det foreslås at stireservation til forbindelse under jernbanen i Langå flyttes 350 
m nordpå, og at stien prioriteres.

44a, 46) Trætopbro i Langå bør fremgå af Kommuneplanens stikort.

44b) Pramdragerstien er ofte vanskeligt tilgængelig pga. dybt mudder. Det foreslås at mudde-
ret graves væk og der lægges stabilgrus eller lign. i hullerne, alternativt at der bygges en løftet 
sti hen over de sumpede strækninger.

46, 47) Der ønskes ikke en omfartsvej ved Langå. Det anbefales i den forbindelse at området 
til teknik anlæg 3.01.T.1 ændrer status til rekreativt området.

Administrative bemærkninger
1, 44) Vedligehold og etablering af stier reguleres ikke af Kommuneplanen. Ønsket om en 
stiforbindelse ved Bojesvej behandles i forbindelse med lokalplanlægningen for Bojesvej. Ge-
nerelt prioriteres de stier, hvor der er mest trafik, højst, men der kan desværre være tidspunk-
ter på året, hvor særligt stierne langs Gudenåen, kan være svære at holde tørre.

3) Kommuneplanen giver udelukkende mulighed for at udarbejde en lokalplan og har som 
sådan ikke indflydelse på eksisterende lokalplaner. Århusvej er en af hovedtrafikårerne i 
Randers og en mulighed for udvidelse af vejen bør fastholdes, så længe der ikke forelægger et 
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alternativ til fremtidig aflastning af strækningen. Der er ikke konkrete planer for udvidelsen.

13) Etablering af fortov, stier samt skovplantning reguleres ikke af Kommuneplanen men 
bemærkningerne vil indgå ved fremtidig prioritering af disse anlæg. 
Det vurderes, at der ikke er behov for en omfartsvej ved Harridslev, idet der ikke er trafik-
mængder i Harridslev, der kan argumentere for en omfartsvej. Derudover kan gennemkørende 
trafik være med til at understøtte det lokale handelsliv.  

33) Der er i øjeblikket en proces i gang angående kollektiv trafik i Randers, i den forbindelse 
ses der på alle busruter. Det er endnu ikke afgjort hvorvidt de omtalte ruter skal nedlægges. 
Der vil komme en offentlig høring i forbindelse med processen. 
Der er mange ønsker til cykelstier i hele kommunen og derfor prioriteres alle ønsker i forhold 
til hinanden. Der laves en ny cykelstiprioritering i efteråret 2017. 

8,12,17,34) Reservationen til en omfartsvej i Asferg er videreført fra den tidligere kommune-
plan. Der er meget gennemkørende trafik i Asferg og en omfartsvej er derfor en mulighed for i 
fremtiden af aflaste byen. I forbindelse med en fremtidig realisering vil der skulle udarbejdes 
en VVM og et konkret projekt for vejen. I den forbindelse vil forskellige scenarier for, hvor den 
præcise vejføring skal være, skulle analyseres. Forvaltningen finder ikke, at der på nuværende 
tidspunkt er den fornødne viden til at foreslå en anden placering.

42) Vedligehold og etablering af stier reguleres ikke af Kommuneplanen. Bemærkningen om-
kring vedligehold sendes videre til afdelingen der sørger for vedligehold. 
Hvilke køretøjer der må køre på cykelstier reguleres af færdselsloven.
Der er i øjeblikket en proces i gang angående kollektiv trafik i Randers Kommune, i den for-
bindelse ses der på alle busruter. Der vil komme en offentlig høring i forbindelse med proces-
sen. 

43, 46, 47) 
Den nuværende forbindelse på tværs af jernbanen er reserveret i forbindelse med, at der er la-
vet en vejreservation på stedet. Det er derfor oplagt også at have en sti i tilknytning til vejen. 
Forvaltningen vurderer dog, at der kan være grundlag for at reservere endnu en forbindelse på 
tværs af banen. Det anbefales at forslaget til stiforbindelse ved Vibevej medtages på kommu-
neplanens kort som stireservation. Det skal dog understreges at det alene er en reservation og 
der ikke er konkrete planer om eller midler til realisering. 

44, 46) Placeringen af trætopbroen på kortet bør præciseres i forhold til det konkrete projekt 
der nu foreligger.

46, 47) Forvaltningen anbefaler, at vejreservationen og rammeudlæg fastholdes, men at der 
i forbindelse med revision af infrastrukturplanen vurderes, hvorvidt vejreservationen stadig er 
aktuel.

Anbefaling
1, 3, 13, 33, 42, 44b) Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til 
ændringer.

43, 44a, 46, 47) Stireservation under jernbanen og Trætopbro: Forvaltningen anbefaler, at 
bemærkningerne imødekommes.
Omfartsvej Langå: Forvaltningen anbefaler at bemærkningen ikke imødekommes, men indgår 
i en videre proces.

8, 12, 17, 34) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne ikke imødekommes. 
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Biogasanlæg
Opsummering af høringssvar 
4) Mener at en udbyggelse af biogasanlægget ved Randers Central Spildevandsanlæg vil være 
en ideel placering rent teknisk.

Administrative bemærkninger
4) Der er ikke aktuelle planer om et biogasanlæg i Randers Kommune. Et eventuelt biogasan-
læg vil, som planen er nu, kunne placeres i det udpegede område beliggende langs Ebeltoft 
vej tæt på Hørning. Der er ikke planer om at revidere biogasplanlægningen. Ved et konkret 
projekt vil der skulle udarbejdes VVM for at kortlægge de miljømæssige påvirkninger.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.
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Landsbyer
Opsummering af høringssvar 
35) Høringssvaret giver udtryk for at kommuneplanen ikke indeholder antydningen af konkre-
te handlinger som kan forbedre vilkårene i landsbyerne. Det menes, at vindmølleprojekterne 
tager livet af landsbyerne i kraft af landbrugsnedlæggelser. Der opfordres til at kommunen 
aktivt arbejder for genetablering af mindre landbrug i tilknytning til landsbyerne til glæde for 
mange unge mennesker.

Administrative bemærkninger
35) Kommuneplanen er en overordnet plan, der ligger nogle overordnede rammer for de fy-
siske udviklingsmuligheder, men den udstikker ikke konkrete handlinger. Randers Kommune 
har en landdistriktspolitik som understøttes af byrådets landdistriktsudvalg og diverse puljer 
som kan søges til udviklings- og borgerprojekter. Derudover er der et landdistriktsserviceteam 
som borgernes direkte indgang til Randers Kommune omkring spørgsmål og støtte til udvik-
ling af landdistrikterne. 

Med kommuneplanrevisionen er samtlige landsbyer i kommunen gennemgået, og der er flere 
steder givet nye byggemuligheder i landsbyer, ligesom det er blevet mere entydigt, hvor der 
kan opføres bebyggelse. I forbindelse med tillæg nr. 20 om detailhandel til Kommuneplan 
2013 blev de fleste landsbyer udlagt som lokalcentre for at sikre optimale muligheder for 
detailhandel i landsbyer.

Der er ikke udlagt nye vindmølleområder i forslag til Kommuneplan 2017. Når der opstilles 
nye vindmøller er der desuden mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiati-
ver, som kommer de lokale borgere til gavn.

Randers Kommune kan ikke genetablere mindre landbrug, men bakker op om at der skal 
være plads til at drive landbrug i landdistrikterne.

Herudover forventes det, at der vedtages en planlovsændring i løbet af 2017 der vil give 
øgede muligheder i landdistrikterne.

Anbefaling
Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer.
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Øvrige mål og retningslinjer
Opsummering af høringssvar
2) Høringssvaret stiller spørgsmål til, hvorvidt Randers Kommune har ændret synspunkt på 
den grønne strukturs rolle i det retningslinjen ”Den grønne struktur skal være et bærende 
element for kommunens byudvikling.” er slettet.

27)  Landboforeningen opfordrer til en fortsat god dialog med Randers Kommune og har des-
uden følgende bemærkninger til retningslinjer:
La.1 - Landboforeningen er bekymret for udpegningen af områder til større husdyrbrug da en 
sådan udpegning kan påvirke ejendomsværdien af øvrige ejendomme, der ikke er udpeget. 
Man bør i stedet se på mulighederne for at landbrugsbedrifter generelt kan sikres gennem 
forbedret teknik.
Pn.1 - såfremt der skal etableres ny natur ser landbruget gerne, at der ses på muligheden for 
jordfordeling.
Gr. 1 - Landboforeningen er bekymret for udvidelse af BNBO (de boringsnære beskyttelses-
områder) da det kan få stor indflydelse på både borgere, vandværker og landbrug.
Ov. 1 - ønske om at det undersøges hvad man kan gøre i forhold til oversvømmelser ved vand-
løb.
Gr.1 og Gd. 1 - Undren over at grønt dk-kort falder sammen med særligt værdifuld landbrugs-
jord.
Ve.1 - kommunen anbefales at indrette vejene så de er nemme at benytte med landbrugsma-
skiner.

40) Dansk Naturfredningsforening (DN) bifalder generelt forslag til Kommuneplan 2017 og 
de tiltag der er beskrevet i forhold til at tage hensyn til natur- og miljøinteresser. De har des-
uden følgende bemærkninger: 

Natur - DN opfordrer til at der i planrammerne arbejdes efter at etablere forbindelse fra Kåt-
bæk til Dyrby Krat og fra Lindbjerg Bæk til Rismøllebækken.
Der er bekymring i forhold til de opgaver, der indenfor det grønne Danmarkskort prioriteres 
lavere. Særligt udlæg af urørt skov og efterladelse af dødt ved, samt Bekæmpelse af bjørne-
klo er DN bange for at tabe på gulvet ved at nedprioritere indsatserne i en 4 årig periode. De 
opfordrer til inddragelse af det grønne råd og eventuelt borgerne i løsning af opgaverne.

§3 - bekymret for at eksisterende §3 arealer gror ud af §3 beskyttelsen pga. manglende pleje. 
Derfor bør der afsættes ressourcer til monitering af områderne. DN bifalder at Randers Kom-
mune sætter krav om at §3 arealer skal besigtiges mindst hvert 10. år men noterer at der kan 
ske uoprettelig skade indenfor en 10 årig periode.

Veje og Trafik - DN er bekymrede for vejreservationen til Engbroen.

Administrative bemærkninger
Randers Byråd vedtog i 2016 en revison af alle kommuneplanens temaer om det åbne land i 
form af kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013. Der er således ikke ændret yderli-
gere i disse afsnit i forbindelse med kommuneplan 2017.

2) Som følge af omstrukturering af kommuneplanen har den grønne struktur nu et dedikeret 
afsnit i kommuneplanen. Her er den grønne strukturs rolle uddybet. Overordnet er der ikke 
ændret på den grønne strukturs rolle i byudviklingen.  

27) Temaet større husdyrbrug er ikke revideret i forbindelse med kommuneplan 2017, og det 
forventes ikke at skulle revideres foreløbigt.
Jordfordeling styres ikke af kommuneplanen men sker efter gældende lovgivning.
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Med den nye bekendtgørelse nr. 1697 fra 2016 om krav i kommuneplanlægning inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse, har kommunen fået mulighed for at sikre boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) fra udlæg af ny arealanvendelse som kan medfører en øget fare for forurenet grund-
vand. 
Muligheden for at stille ekstra krav til BNBO er ny, men det er ikke et krav. Hvis der skal 
stilles ekstra krav til områderne udpeget som BNBO, så vil dette skulle igennem en politisk 
behandling. BNBO er ikke en del af Kommuneplan 2017.

Problemstillingerne omkring afvanding af marker er ikke direkte relevant for kommuneplanen. 
Indirekte har det dog indflydelse på prioriteringen af arealanvendelserne. Den øgede nedbør 
og højere grundvand giver udfordringer med mere vand udenfor vandløb og grøfter og især lav-
bundsarealer. Det er et vilkår. Kommunen kan ikke på grund af miljølovgivningen bare grave 
dybere for at øge afvandingen af landbrugsarealer. Kommunen vil fortsat være i dialog med 
landbruget om dette. 

Grønt Danmarkskort består bl.a. af potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturom-
råder. Disse områder vil fortsat være landbrugsjord men vil nemt kunne omdannes til natur el-
ler økologiske forbindelser hvis jorden tages ud af omdrift. Dette forventes kun at ske frivilligt.

I forbindelse med anlæg af veje vurderes på den trafik, der er i det pågældende område og 
vejene indrettes efter dette.

40) 
Natur: Der er ikke kortlagt en forbindelse mellem Kåtbæk og Dyrby Krat samt fra Lindbjerg 
bæk til Rismøllebækken, da der ikke er en naturlig forbindelse som på sigt vil kunne omdan-
nes til naturområde. 
Det, at der er nogle indsatser indenfor grønt danmarkskort, der er prioriteret lavere end andre, 
betyder ikke, at der ikke gøres en indsats på området. Randers Kommune er enig i, at begge 
de nævnte indsatser er vigtige.

§3: Naturområder kan både vokse ind og ud af §3. Randers Kommune har plejepligt på kom-
munalt ejede arealer. Derudover er der ikke prioriteret en indsats for at sikre eksisterende §3 
områder. I særlige tilfælde kan private værdifulde naturområder prioriteres.

Veje og Trafik: Engbroen er et af tre scenarier for at få byen til vandet og løse de trafikale 
problemer i og omkring Randers by. Vejen indgik i forslag til KP2017, da der endnu ikke var 
taget stilling til scenarie. Byrådet har den 6. marts besluttet scenarie 4a, der er en kombina-
tion af Klimabroen med Randers Bro. Engbroen kan derfor udgå ved den endelige vedtagelse. 
Vejen nord for Vorup bør dog bibeholdes, som justering i forhold til den tidligere vejreserva-
tion i Kommuneplan 2013

Anbefaling
2, 40 Natur) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.

27, 40 §3) Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i 
Kommuneplan 2017.

40 Veje og trafik) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne imødekommes, og at ændrin-
gen indarbejdes ved endelig vedtagelse i overensstemmelse med byrådets beslutning d. 6. 
marts 2017.
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Asferg
Opsummering af høringssvar
41) Høringssvaret opfordrer til at området, markeret med 1 på kort, i Asferg udlægges til 
byudvikling som enten centerområde eller blandet bolig- og erhvervsområde.

45) Høringssvaret opfordrer til, at Vestergade 1 og del af tilhørende jord udlægges til bolig-
område. Det kan eksempelvis udbygges i tre etaper.

Administrative bemærkninger
41, 45) Den nuværende gård på Vestergade 1 er forfalden og det vil give god mening at om-
danne området med nye boliger, eksempelvis tæt-lave eller åben-lave boliger. Det kan derfor 
være en god ide at udlægge området markeret med 1 på tegningen til boligområde. Imidlertid 
er der dog allerede udlagt et større areal i Asferg til boligformål. Da der kun må udlægges til 
det forventede behov inden for 12 år, forventes et nyt boligområde at kræve, at et andet areal 
tages ud af kommuneplanen. Etape 2 og 3 som vist på tegningen anbefales ikke udlagt af 
hensyn til at tilpasse udlæg til behovet i Asferg. De kan evt. udlægges til fremtidig byvækst.

Øst for det omtalte areal ligger den bevaringsværdige præstegård som heller ikke er rammebe-
lagt. Præstegården er udpeget som et kulturmiljø, og der er meget begrænsede udbygnings-
muligheder. Forvaltningen anbefaler, at præstegården udlægges som centerområde, så der er 
flest mulige muligheder for udnyttelse af bygningerne, og så ejendommen kan blive omfattet 
af en bevarende lokalplan.

Anbefaling
41, 45) Ændringerne kræver, at der laves et kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at 
der indledes en dialog med grundejerne omkring omrokering af boligudlæg i Asferg så område 
1 kan udlægges til boligområde og at ændringerne tages med i det efterfølgende kommune-
plantillæg.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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3
2
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Enslev

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved

Opsummering af høringssvar
14) ønske om at Skolevangen 15 i Enslev bliver omfattet af rammerne.

Administrative bemærkninger
14) Skolevangen 15 vil få flere muligheder for udbygning, hvis ejendommen omfattes af ram-
men. Ejendommen ligger i en naturlig forlængelse af den nuværende landsby. 

Anbefaling
14) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes og at ændringen tages med i 
det efterfølgende kommuneplantillæg.
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kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved

Fårup
Opsummering af høringssvar
32) 

1- En del af fremtidig byvækst ved Poppelvænget er beplantet med skov. Fremtidig byvækst 
ønskes ved Bakkevænget. 

2- Ønske om mulighed for at bygge tæt-lav på byggegrunde ved Granvænget, og desuden 
mulighed for både tæt-lav og parcelhuse i alle nye boligområder.

3 -Der ønskes, af æstetiske årsager, mulighed for at etablere en lav vold langs Poppelvænget.

4 - Der ønskes mulighed for at ændre en del af 4.03.R.3 fra rekreativt område til erhvervsom-
råde, hvis der opstår behov for udvidelse af betonvirksomheden.

5 - Der ønskes mulighed for at lave rekreativt område på et større areal ved Purhushallen. 
Området skal på sigt kunne anvendes til fodboldbane.

2+3

1

4

5

1
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Administrative bemærkninger
32) 

1 - Område til fremtidig byvækst beskriver den retning, som byerne forventes at skulle udvikle 
sig på længere sigt. Områderne er ikke udlagt i kommuneplanen og forventes derfor ikke taget 
i brug før tidligst om 12 år. 
På trods af at en del af området til fremtidig byvækst bør tages ud pga. skovplantning, er det 
forvaltningens vurdering, at der stadig er en god rummelighed i det tilbageværende areal som 
er yderst velbeliggende tæt på indkøbsmuligheder og rekreativ skov. Forvaltningen anbefaler 
derfor at der på nuværende tidspunkt ikke udlægges ekstra område til fremtidig byvækst.
2 - Området er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boliger og ifølge den gældende byplan-
vedtægt må der udelukkende bygges parcelhuse. Det er ikke muligt at dispensere fra dette. 
Hvis områdets planlægning ønskes ændret til tæt-lav, kræver det udover ændring af kommu-
neplanen, at der vedtages en ny lokalplan. 
Området har karakter af et parcelhuskvarter med fritliggende villaer, og grundenes udform-
ning og størrelse er ikke særlig velegnede til rækkehuse. Der vil kunne placeres et dobbelthus 
på hver grund, men den nordlige bolig vil komme tæt på Poppelvænget. Samtidig er der i 
kommuneplanen allerede udlagt et areal til tæt-lav og åben-lav ved Aspevænget, ligesom der 
i lokalplan 116 for området ved Gylvelvænget er mulighed for ca. 10 yderligere rækkehuse. 
Forvaltningen anbefaler at rammebestemmelserne ikke ændres.
3 - Etablering af en lav vold på privat grund langs Poppelvænget er i modstrid med vejbyg-
gelinjen til Poppelvænget samt oversigtarealer ved hjørnegrunde. Dog kan der i nogle tilfælde 
gives dispensation fra disse bestemmelser. Forvaltningen anbefaler, at de interesserede 
grundejere indgår i en dialog med Randers Kommune for at se på mulighederne for en sådan 
dispensation. Volden vil også kunne etableres på de kommunale byggegrunde.
4 - En del af det rekreative område er i forbindelse med denne revision af kommuneplanen 
allerede inddraget til erhverv. Det er pt. lokalplanforslag under udarbejdelse, der sikrer virk-
somhedens udvidelse i en årrække. Hvis et yderligere behov opstår ,anbefaler forvaltningen, 
at man ser på at ændre arealanvendelsen på det tidspunkt. 
5 - Det er muligt at etablere boldbaner indenfor et offentligt område og det er derfor allerede 
i dag muligt at etablere boldbaner i området hvis det er aktuelt. 

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkning 1, 2 og 4 ikke imødekommes.

Forvaltningen vurderer, at bemærkning 3 og 5 ikke giver anledning til ændringer.
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Gimming
Opsummering af høringssvar
26) ønske om at kunne udstykke parcel- eller rækkehuse på matr. 8p, 5a og 5b i Gimming by.

Administrative bemærkninger
26) Landsbyregistreringen anbefaler, at de grønne enge i Gimming bevares, så landsbyens 
åbne karakter bevares. Dette har dannet grundlag for, at ejendommen ikke er udlagt til bebyg-
gelse.
Landsbyen er kendetegnet ved fortsat at have de historiske engarealer friholdt, hvor de store 
gårde ligger ud til. Engene giver dels nogle fine kig til de store gårde og landskaberne omkring 
byen, dels er de med til at give landsbyen sit ”landsbypræg”. 
Der er desuden fortsat en god rummelighed til ny bebyggelse indenfor de allerede rammebe-
lagte arealer, bl.a. ved Tingetvej og langs Vestrupvej. Der er dermed ikke et direkte behov for 
nyudlæg.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Gjerlev

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved

Opsummering af høringssvar
31) 5.04.B.5 foreslås indskrænket pga. nyudlæg ved Ærteholmsvej.

Del af 5.04.BE.3, tidligere Gjerlev skole, foreslås ændret til boligformål, da det anses at være 
uhensigtsmæssigt at blande bolig og erhverv. En anden del af arealet foreslås som rekreativt 
formål.

Det foreslås at udlægge et areal syd for byen til boligformål. Der kan blive tale om en række 
særdeles attraktive grunde, med udsigt over enge og dalstrøg, evt. i forening med en renove-
ring af Algården, som har en vis bevaringsværdig værdi.

Administrative bemærkninger
Der er i øjeblikket en lokalplan under udarbejdelse for 5.04.BE.3, tidligere Gjerlev skole. 
I den forbindelse vil det blive fastlagt, hvordan området i fremtiden skal disponeres, bl.a. 
hvilke områder der fastholdes som rekreative områder, og hvilke der evt. skal udstykkes til 
boliger. Rammeanvendelsen blandet bolig og erhverv er et udtryk for et område med en 
variation af muligheder. Der kan ikke ligge ”tunge” erhverv i sådanne områder, men serviceer-
hverv, liberale erhverv, institutioner og lign. der netop kan ligge side om side med boliger. Det 
vurderes ikke at være nødvendigt at ændre rammerne på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen er enig i, at der vil kunne udstykke nogle attraktive grunde på arealet syd for 
byen. Før boligområdeudlæggene i Gjerlev evt. omdisponeres, anbefaler forvaltningen dog, 
at der indledes en drøftelse med ejer af 5.04.B.5 for at klarlægge, hvorvidt der er konkrete 
planer for udstykning af området indenfor den nærmere fremtid. 

Anbefaling
31) Eventuelle ændringerne kræver, at der laves et kommuneplantillæg. Forvaltningen anbe-
faler, at der indledes en dialog med grundejerne omkring omrokering af boligudlæg i Gjerlev, 
og at eventuelle ændringer tages med i det efterfølgende kommuneplantillæg.



- 30 -

Harridslev
Opsummering af høringssvar 
7) Der ønskes mulighed for at bygge tæt-lav med en bebyggelsesprocent på 40 % og at be-
stemmelsen: ”Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri må tilsammen ikke over-
stige et samlet bruttoareal på 250 m2 per ejendom” slettes fra 5.01.BE.3.

9) 5.01.BE.3 ønskes udvidet for at give mulighed for et mere rentabelt boligprojekt.

13) Harridslev beboerråd gør opmærksom på arealudlægsønsker i Harridslev udviklingsplan, 
der omfatter følgende:
1. Erhvervsgrunde ved evt. ny omfartsvej
2. Arealer til mindre boliger i midtbyen

Administrative bemærkninger
7) 5.01.BE.3 er udlagt til blandet bolig og erhverv og er netop udvidet med forslag til 
KP2017 for at give mulighed for tæt-lav. Dette bør tydeliggøres i rammen. Den tidligere 
bestemmelse om højst 250 kvm nybyggeri tager udgangspunkt i planlovens bestemmelser om 
bebyggelse i landzone, men da dette forventes ændret med planloven sommeren 2017, bør 
det udgå.

9) Forvaltningen anbefaler at en omdannelse af området imødekommes. Ønsket vurderes som 
en mindre ændring, der kan indarbejdes ved den endelige vedtagelse.

13) Med udvidelsen af 5.01.BE.3 gives der mulighed for mindre boliger i midtbyen og der er 
store uudnyttede lokalplanlagte boligområder til bl.a. tæt-lav i såvel den centrale del af byen 
og den sydlige del af byen
Ved evt. udlæg og etablering af omfartsvej vil der blive taget stilling til udlæg af nye erhvervs-
arealer i forbindelse hermed. 

Anbefaling
7, 9 og 13) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne imødekommes og at ændringerne 
indarbejdes ved endelig vedtagelse, da der er tale om en mindre ændring.

13) Forvaltningen vurderer, at bemærkningen om nyt erhvervsområde ved fremtidig omfartsvej 
ikke imødekommes.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Helstrup
Opsummering af høringssvar 
6) Der gøres indsigelse mod at matr. 8r Helstrup By, Helstrup er ændret fra Blandet bolig og 
erhverv til rekreativt område, da ejeren er bekymret for, at det indskrænker mulighederne for 
byggeri på grunden.
Desuden påtales, at der ikke sendes direkte besked til grundejer, når sådanne ændringer 
laves. 

Administrative bemærkninger
6) Grunden har ændret anvendelse, men byggemulighederne på grunden i kommuneplan 
2017 i forhold til Kommuneplan 2013 er uændrede. I landzoneadministrationen gives til-
ladelser på baggrund af kommuneplanens rammer og landsbyregistreringens anbefalinger. I 
dette tilfælde anbefaler landsbyregistreringen at friholde området for byggeri. Kommunepla-
nen er derfor tilrettet for mere præcist at afspejle de reelle byggemuligheder. 
Der er i kommuneplanen givet mulighed for, at der kan laves mindre bygninger til områdets 
anvendelse, i dette tilfælde anbefales det at slette ’mindre’ så det helt tydeligt fremgår, at der 
kan opføres bygninger til områdets anvendes eksempelvis en hestestald.

Kommuneplanen sendes ikke i direkte høring hos grundejerne, idet planen berører samtlige 
borgere i Randers Kommune på den ene eller anden måde. Den offentlige høring er annon-
ceret i dagspressen, den husstandsomdelte ugeavis, på facebook, via erhvervsnyhedsbrev og 
landdistriktsnyhedsbrev samt på Randers Kommunes hjemmeside for at nå bredt ud til alle 
borgere, der kunne have interesse i kommuneplanforslaget.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at ordet ’mindre’ slettes i sætningen: ”Ingen ny bebyggelse bortset 
fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.” 

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Langå
Opsummering af høringssvar
44) Ønske om udstykning af grunde på DSB’s tidligere betonstøberi, idet de grunde, der er 
til salg i Langå, ikke er attraktive. Der ønskes desuden mulighed for udstykning til boliger på 
boldbanerne ved Skovlyst samt mulighed for ungdomsboliger nær stationen.
På længere sigt ønskes mulighed for boliger øst for Gudenåen mellem Væthvej og Kærvangen

46) Det ønskes at fastholde mulighed for udstykning til boliger på boldbanerne ved Skovlyst. 
Det foreslås at dele af erhvervskvarteret åbnes for beboelse. Det foreslås, at der evt. kan ud-
lægges boliger langs Skovlystvej. Det ønskes at centeret udvides, så Langå Kro kommer med i 
de kommende lokalplanbestemmelser. 

47) Der ønskes udvikling af Grønhøjområdet 3.01.B.9 og 3.01.B.11. Særligt ønskes det at 
Randers Kommune allerede nu etablerer stiforbindelse mellem Digterparken og Skolen igen-
nem Grønhøjområdet.

46, 47) 
Det foreslås at Mosevejsområdet delvist inddrages til byudvikling, og at der gøres noget for at 
dræne området, så det ikke er vådt.
Det ønskes, at der etableres en integreret institution i Byparken.

48) Der gøres opmærksom på, at der er mangel på billige lejeboliger i Langå.

Administrative bemærkninger
44) Kommuneplanen kan ikke fastlægge, hvor og hvornår der udstykkes grunde, men udeluk-
kende hvor der er mulighed for det. I øjeblikket er der en stor rummelighed af boligområder 
i Langå. Hvis det tidligere betonstøberi skal udlægges til boligområde, vil det sandsynligvis 
være afhængigt af, at et andet boligområde skal udgå af kommuneplanens rammer. Området 
er dog allerede medtaget som fremtidig byvækst efter forespørgsel i fordebatten, da området 
vil være velbeliggende til et fremtidigt boligområde, særligt pga. nærheden til stationen.

Der er ingen hindringer i kommuneplanen for at bygge ungdomsboliger i Langå midtby, da 
disse kan indplaceres i både boligområde, blandet bolig og erhverv samt centerområde.

Det vil ikke være muligt at udstykke boliger øst for Gudenåen, da det vil være i modstrid med 
de statslige interesser om at lave byudvikling indefra og ud. Et nyt boligområde her vil ligge 
som en enklave for sig selv helt afkoblet byens struktur.

44, 46) Muligheden for udstykning af boliger på boldbanerne blev drøftet på borgermødet i 
Langå. Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til boligområde, og der er ikke ændret ved 
området i Forslag til Kommuneplan 2017. Det vil sige, at der, hvis det skulle blive aktuelt, 
er mulighed for at udstykke boliger i området. Der er ingen konkret planer om at udstykke 
boldbanerne til boliger.

46) 
Planlægningsmæssigt er det uhensigtsmæssigt, at blande industrierhverv med boliger idet 
boligerne vil sætte begrænsninger for virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. Det er derfor 
forvaltningens anbefaling, at boligudstykning placeres andre steder i Langå.



- 33 - Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Arealet langs jernbanen ved Skovlystvej er udpeget som naturområde og er desuden støjbela-
stet. Arealet er derfor ikke egnet til boligudlæg.

Center-rammen for Langå er tilpasset retningslinjerne for detailhandel og indikerer, hvor der 
kan etableres butikker. Når der skal udarbejdes en lokalplan for Langå bymidte, kan Langå 
Kro sagtens blive omfattet af lokalplanen uden nødvendigvis at være en del af center-rammen 
i kommuneplanen. I det kroen i dag er udlagt til blandet bolig og erhverv, vil der være mange 
anvendelsesmuligheder.

47) Grønhøjområdet er privatejet jord udlagt til boligområde og delvist lokalplanlagt. Det er 
op til grundejer, hvornår området skal udstykkes. Randers Kommune har ingen planer om at 
anlægge sti gennem den private udstykning, en sti vil skulle anlægges i forbindelse med den 
private byggemodning af området.

46, 47) Mosevejsområdet er for størstedelens vedkommende §3 beskyttet natur, hvor tilstan-
den ikke må ændres, og desuden er en stor del af området lavbundsareal. Det er derfor dels 
ikke muligt at udbygge området og dels ikke anbefalelsesværdigt at bygge boliger i så lavt 
beliggende områder.
Randers Kommune er i dialog med borgerne langs med Skovlystvej i forhold til at finde løs-
ninger på vand i kældrene. 

Kommuneplanen fastlægger ikke placering af konkrete institutioner, men kommuneplanen 
giver mulighed for offentlige formål i området.

48) Kommuneplanen har ingen indflydelse på, hvilken type boliger, der bygges i Langå. Det 
er byrådet, der beslutter om, der skal prioriteres midler til almene boliger i Langå, såfremt en 
almen boligorganisation ønsker at etablere boliger i Langå.

Anbefaling
44, 46, 47, 48) Forvaltningen anbefaler at bemærkningerne ikke imødekommes eller det 
vurderes, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer, da det ikke styres igennem 
kommuneplanen.
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Mellerup
Opsummering af høringssvar
15) Ønske om at udvide rammebestemmelserne for Mellerup Færgeleje 5.06.T.1 så det ind-
tænkes at ”stedet i fremtiden i højere grad bliver et centralt sted (et hotspot) for oplevelser i 
bred forstand.” særligt er oplevelser med/ved vandet i fokus, så rammen kan danne grundlag 
for en lokalplan, der kan sikre muligheden for diverse fysiske faciliteter.

Administrative bemærkninger
15) Randers Kommune vil så vidt muligt understøtte en udvikling af Mellerup Færgeleje. 
Imidlertid er Naturbeskyttelsesloven særligt restriktiv, når det drejer sig om aktiviteter i 
områder omfattet af strandbeskyttelseslinjen som Mellerup Færgeleje er. Der kan derfor være 
initiativer, der vil kræve dispensation fra kystdirektoratet.
En ændring af rammebestemmelserne kræver, at der er mere konkrete planer for området, 
som en sådan ændring i givet fald, vil kunne støtte op om.

Folketinget behandler lige nu et forslag til ændring af naturbeskyttelsesloven, hvor der lægges 
op til væsentlige lempelser i forhold til, hvad der kan tillades indenfor strandbeskyttelseslin-
jen. Eksempelvis i forhold til at kunne placering klubhuse, opbevaringsskure, omklædningsfa-
ciliteter til brug for foreninger og klubber med tilknytning til havet. Ligeledes nævnes eksem-
pler som legepladser, shelters og madpakkehytter som anlæg, der fremover vil kunne placeres 
indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvis forslaget godkendes.
Folketinget behandler desuden et forslag til ændring af planloven, hvor der gives nye mulig-
heder indenfor kystnærhedszonen i særligt udpegede udviklingsområder. Byrådet forventes 
efter sommerferien, at skulle tage stilling til, hvilke områder der skal søges udpeget som 
udviklingsområder. Der kan i den sammenhæng vurderes, om dette kan være en mulighed ved 
Mellerup Færgeleje

Anbefaling
15) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes, men at der i tilfælde af 
konkrete projektplaner indledes en dialog om, hvordan disse bedst kan understøttes af Ran-
ders Kommune, eventuelt ved ændring af planlægningen for området.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Over Fussing - Øster Bjerregrav
Opsummering af høringssvar
38) Ønsker at udvide kommuneplanrammen, så det bliver mulig at placere nyt stuehus og 
garage bedre på grunden.

Administrative bemærkninger
38) Ændringen er minimal og forvaltningen ser ingen hindringer for at udvide rammen. Æn-
dringerne påvirker ikke andre end ansøger selv.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne imødekommes, og at ændringen indarbejdes ved 
endelig vedtagelse.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Randers - Borup Allé
Opsummering af høringssvar 
30) Ønske om at ændre anvendelse til blandet bolig og erhverv for Borup Allé 1, så det bliver 
muligt at etablere kontorerhverv i ejendommen. 

Administrative bemærkninger
I alle boligområder kan man lave erhverv i egen bolig, så som frisør eller enkeltmandsvirk-
somheder, men det er som udgangspunkt ikke muligt at lave egentlige liberale erhverv. Det vil 
på aflukkede boligveje ikke være hensigtsmæssigt med liberale erhverv, der kan generere en 
større trafikmængde.

Ejendommen er beliggende ud til Hobrovej og der er gode tilkørselsforhold. Ejendommen er 
bevsringsværdig. Hvis der bliver mulighed for at etablere kontorerhverv i bygningen, kan det 
muligvis være med til at bevare bygningen, da det er en meget stor ejendom for beboelse 
alene.

Dette kan være aktuelt andre steder i Randers. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tilføjes 
en generel ramme om kontorerhverv i boligområder ved indfaldsveje. 

”Liberalt erhverv ved primære trafikveje
I eksisterende bygninger beliggende ud til de primære trafikveje i Randers kan der etableres 
liberale erhverv i form af kontor, klinikker og lign. under forudsætning af, at det ikke medfører 
støj-, trafik- og parkeringsgener for det omkringliggende område samt naboer.”

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes og at ændringen tages med i et 
efterfølgende kommuneplantillæg
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Randers Erhvervsområder
Opsummering af høringssvar
16) Ønsker om udlæg af erhvervsområde i L-område mellem Frederiksdal og Haslund for at 
sikre mulighed for gradvis udflytning af den nuværende virksomhed i Haslund. 

Administrative bemærkninger
16) Området, der ønskes ændret til erhvervsområde, ligger i landzone og er i dag en del af 
den grønne kile, der adskiller erhvervsområdet ved Frederiksdalsvej og Haslund og er en del 
af den overordnede grønne struktur for Randers by. Den grønne struktur er med til at sikre 
en klar grænse mellem by og land og bør kun inddrages til byudvikling, hvis der er en sær-
lig planlægningsmæssig begrundelse. Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for at 
udlægge området til erhverv. 

Området ligger desuden i tilknytning til et allerede planlagt erhvervsområde, hvor der er stor 
rummelighed, både i form af byggemodnede grunde til salg samt i form af kommuneplanlagte 
områder, hvor der vil kunne planlægges for yderligere erhverv. Der er derfor ikke et egentligt 
behov for mere erhvervsareal i nærområdet. Det er forvaltningens vurdering, at hvis erhvervs-
området skal udvides med det ønskede areal, så vil det sandsynligvis betyde, at vi skal udtage 
andre erhvervsarealer. Jf. ændring af planloven kan der kun udlægges nye byzonearealer, hvis 
der udtages et tilsvarende areal eller hvis der er et dokumenteret behov indenfor 12 år. 

Forvaltningen har været i dialog med ansøger om alternative placeringsmuligheder. Referat er 
indsat efter høringssvaret. 

Nye rammer til erhverv vil kræve en offentlig høring samt dialog med erhvervsstyrelsen om 
rummelig til nyt erhverv. Derfor vil det kræve et særskilt kommuneplantillæg og lokalplan. 

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes, og at forvaltning indgår i 
videre dialog om placeringsmuligheder for virksomheden. 

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Randers - Glarbjergvej
Opsummering af høringssvar 
19) Det foreslås at bebyggelsesprocenten for 1.02.BE.14 hæves til 90 % for etagebebyggelse 
og 40 % for tæt-lav boliger, og at der gives mulighed for byggeri i op til 4 etager. Naboram-
men 1.02.B.62 har disse bestemmelser.

Administrative bemærkninger
Bebyggelse i de tilstødende områder fremstår i dag reelt ikke i mere end 3 etager. Det er 
forvaltningens vurdering, at der reelt ikke er mulighed for at bygge mere i forhold til at kunne 
etablere det fornødne antal parkeringspladser og opholdsarealer. Det anbefales derfor, at ram-
men hæves til 3 etager med en bebyggelsesprocent på op til 70 %.
Desuden anbefales det at nedregulere 1.02.B.62 til samme højde og bebyggelsesprocent.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen delvis imødekommes, og at ændringerne tages 
med i det efterfølgende kommuneplantillæg.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Randers - Højmarksvej
Opsummering af høringssvar
39) Høringssvaret rejser en bekymring for, hvorvidt nyt boligområde 1.06.B.25 kan give re-
striktioner for dyrehold på Højmarksvej 53. Hvis det er tilfældet ønskes større afstand mellem 
landbrug og boligområde.

Desuden bemærker høringssvaret at anvendelsen ”Udflugts og naturområde” giver anledning 
at afvise, hvis der skal inddrages landbrugsjord til formålet, medmindre prisen er samme som 
for byzonejord.

Desuden bemærkes, at hvis planloven forhindrer opførelse af erhverv på Højmarksvej 53, så 
skal planloven lempes.

Administrative bemærkninger
39) Som udgangspunkt vil ny byudvikling begrænse landbrugsejendomme i umiddelbar 
nærhed i at få tilladelser til ny eller udvidet husdyrproduktion. Allerede i dag er den konkrete 
ejendom dog begrænset i forhold til at kunne få nye tilladelser til større husdyrproduktion, da 
naboen ikke har landbrugspligt. 
At området er udpeget til L-område er en indikation af, at der ikke ønskes byudvikling i områ-
det og at det indgår som en del af den grønne struktur omkring Randers. Det betyder ikke at 
kommunen agter at opkøbe jorden og lave natur i området. 
Det forventes, at der vedtages en planlovsændring i maj 2017, der vil give øgede muligheder 
i landzone. Der forventes øgede muligheder for erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger, 
men nybyggeri til erhverv skal som udgangspunkt placeres i erhvervsområder i byzone eller i 
afgrænsede landsbyer - ikke i det åbne land. 

Anbefaling
Forvaltningen vurderer, at bemærkningen om planloven ikke giver anledning til ændringer i 
Kommuneplan 2017.

Forvaltningen anbefaler, at de resterende bemærkninger ikke imødekommes.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Opsummering af høringssvar 
5) Det foreslås at matr. 5e, Neder Hornbæk ændrer anvendelse til boligområde i kommune-
planen. (se kort)

18) Det foreslås at den vestlige del af matr. 7a, Neder Hornbæk, del af 1.05.E.4 og 
1.05.R.5, ændrer anvendelse til boligområde, alternativt blandet bolig og erhvervsområde.

Administrative bemærkninger
5) Matriklen er udlagt som naturområde i den grønne struktur i Randers Kommuneplan og 
skal derfor som udgangspunkt friholdes for bebyggelse. 

I kommuneplanen står der blandt andet: ”Den grønne struktur skal udgøre rammerne for 
den fremtidige byudvikling og sikre at der også i fremtiden, er en klar adskillelse mellem by 
og land og at værdifulde naturområder og landskabstræk bevares. Samtidig skal den grønne 
struktur sikre at borgerne i byerne også fremover, har kortafstand til grønne, rekreative arealer. 
Den grønne struktur er kort fortalt alle de områder som ønskes friholdt for byvækst.” 

Der er flere ting, der taler for at fastholde udpegningen som grønt område. Dels danner områ-
det starten på en grøn kile, der danner en afgrænsning mellem de forskellige bydele i Ran-
ders by, og skaber forbindelse fra Doktorparken til de grønne områder langs Gudenåen, dels er 
der flere andre udpegninger, der lapper helt eller delvist ind over området. Det skal desuden 
bemærkes, at der i forvejen er udlagt stor rummelighed til boligområder i kommuneplanen, og 
det bør overvejes, hvorvidt der skal udlægges flere decentrale boligområder.

Følgende udpegninger lapper ind over området: 

Kirkeindsigtsområde og kirkebyggelinje: Her skal tages særligt hensyn til kirken ved ny bebyg-
gelse, og byggeri må ikke opføres højere end 8,5 m. 

Randers - Neder Hornbæk

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved

matr. 5e
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Økologisk forbindelse: De økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling, tekniske 
anlæg og andre former for byggeri, som ikke er i direkte tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse. 

Potentielt naturområde: Det skal undgås, at inddrage de potentielle naturområder til formål 
der kan forringe naturindholdet eller vanskeliggøre at området på et senere tidspunkt kan 
omdannes til natur. 

Sø- og åbeskyttelseslinje: Indenfor beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyg-
gelse. Byrådet kan dog dispensere fra beskyttelsen, som dog så kan påklages til Natur og 
Miljøklagenævnet. 

Lavbundsareal og muligt vådområde: Området er lavtliggende og skal friholdes for byggeri og 
anlæg, som hindrer naturgenopretning. 

Under kote 3: Området ligger under kote 3, i kommuneplanens generelle rammer står: ”Af 
hensyn til risiko for oversvømmelse, må der ikke opføres bebyggelse med gulv i stueetagen 
under kote 3,0.” Nyt byggeri skal derfor enten opføres over kote 3 eller være klimasikret op til 
kote 3. 

Område med særlig landskabelig interesse: Inddragelse af arealer til byggeri, anlæg eller 
beplantning som skæmmer landskabet indenfor udpegningerne, skal undgås. Kun hvis der er 
særlig planlægningsmæssig begrundelse, kan de landskabelige interesser tilsidesættes, og i 
disse tilfælde skal projekter indpasses i landskabet. 

Bilag 4 arter: Reglerne indebærer, at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller 
planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder. 

Fredet fortidsminde: Der er en kanal lang Hornbæk Engvej, som er et fredet fortidsminde. Der 
er fastlagt en 100 meter beskyttelseslinje omkring fredede fortidsminder. Indenfor linjen, bør 
byggeri, plantning og gravearbejde undgås og kræver dispensation fra kommunen, som kun 
kan gives i helt særlige tilfælde.
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18) Det drøftede areal er i kommuneplanen delvist udlagt som rekreativ område, som er en 
del af den grønne struktur, og delvist som erhverv.

Det er forvaltningens vurdering, at området ikke er velegnet til erhverv, hverken i forhold til 
nærheden til boliger eller vejadgangen til området. Erhverv vil kunne være synlig fra motorve-
jen, men vejadgang til området vil være snørklet. 
Området er yderst attraktivt beliggende til udstykning af boliger skrånende ved mod Gu-
denåen. Der er plantet skov på dele af rammeområde 1.05.E.4, hvorfor det kunne tænkes, at 
den grønne kile flyttes hertil, og den ønskede del af matrikel 7a, Neder Hornbæk udlægges til 
boligområde. 

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes en samlet plan for området i samarbejde med 
ejerne, hvor det afklares, hvordan en ny boligbebyggelse kunne etableres, der samtidig tager 
hensyn til den grønne struktur. Det skal vurderes, om der er behov for nye boliger i forhold 
til kommuneplanens samlede rummelighed til nye boligområder, og desuden skal støjforhold 
i forhold til vejtrafikstøj fra motorvej og Fladbrovej afklares, da der ikke må planlægges for 
støjbelastede boliger.

Anbefaling
5) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.

18) Ændringerne kræver at der laves et kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at der 
indledes en dialog med grundejerne omkring ændring af rammerne ud fra en samlet plan for 
området, hvor bl.a. støjforhold skal afklares.

matr. 7a
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Randers - Romalt
Opsummering af høringssvar 
36) Gør indsigelse mod at 1.03.C.1 er udvidet ind over et grønt areal, hvor der i samarbejde 
med kommunen er opført en hundeskov i 2015. Mener desuden at udvidelsen er i strid med 
lokalplanen for området.

Administrative bemærkninger
36) Området er udvidet da detailhandelsretningslinjen omfatter arealet. Dvs. at hvis man på 
sigt ikke ønsker hundeskov i området kan det bl.a. bruges til detailhandel. Der er intet til 
hindre for at der kan være en hundeskov i et centerområde.

Kommuneplanen er ikke i strid med lokalplanen eller omvendt, da der sagtens kan etableres 
et grønt område i et centerområde.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Randers - Viborgvej
Opsummering af høringssvar 
29) Det ønskes at kommunen revurderer planerne for 1.05.T.3, 1.05.L.3 og 1.05.E.2 i 
forhold til ønske ved Kommuneplan 2013 om justering af rammeafgrænsning og eventuel 
tilbageførsel til erhvervsområde.

Administrative bemærkninger
Området blev behandlet i forbindelse med fordebatten, hvor der var ønske om, at ændre 
areal-anvendelsen til bolig- eller erhvervsområde. Her blev det vurderet, at der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt, er mulighed for at ændre områdets anvendelse med følgende begrundelse: 

Området ligger omkranset af erhvervsområder, der vil få indskrænket deres udvidelsesmulig-
heder i tilfælde af boliger – grundet miljølovgivningen.

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. 

Der er i forvejen større uudnyttede rammeområder nord for Gl. Viborgvej og der er netop lo-
kalplanlagt for boliger flere steder i Over Hornbæk. Det er således forvaltningens vurdering, at 
der ikke er behov for yderligere udlæg i planperioden.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.

Randers Kommune
kp kort

Målforhold 1:200000
Dato 07-03-2016
Udskrevet af Karina Lindved
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Randers - Vorup
Opsummering af høringssvar 
10 (45 underskrifter)) Høringssvaret stiller en række bekymrede spørgsmål angående bygge-
mulighederne i rammeområde 1.04.B.21 Blegen Øst. Spørgsmålene omhandler:
•	 Manglende opmærksomhed omkring offentlig høring
•	 Piloteringsarbejde og eventuel påvirkning af omkringliggende boliger
•	 Højden i rammeområdet vil give gener hos naboejendommene i forhold til privatliv, 

skygge og udsigt.
•	 Fald i værdi for naboejendomme
•	 Fugtige jorde bliver et større problem
•	 Øget trafik
•	 Hvad kan grunden udnyttes til udover boliger?

Administrative bemærkninger
1.04.B.21 giver mulighed for bebyggelse i op til 7 etager og 21 m. Ved siden af ligger ram-
meområde 1.04.B.20 og 1.04.B.22, hvor der er mulighed for bebyggelse i 4 og 6 etager. 
Disse rammer er ikke revideret i forbindelse med Kommuneplan 2017, men er ændret med 
Kommuneplan 2013. I den forbindelse har der været en offentlig høring, hvor det har været 
muligt at komme med høringssvar. 

Da det ikke er ændret med Forslag til Kommuneplan 2017, vil en ændring forudsætte et 
kommuneplantillæg. Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med grundejer omkring mulig 
fremtidig bebyggelse i området. Forvaltningen har i den sammenhæng vurderet, at bebyggelse 
i 7 etager adskiller sig væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse, og at der bør arbejdes 
med en bebyggelsesstruktur, hvor bebyggelsen tilnærmer sig omgivelserne i højden, fx. i form 
af rækkehuse i to etager. Hvis der skal bygges højere i området, bør højere bebyggelse pla-
ceres centralt i området, og sigtelinjer fra områdets veje bør respekteres i overensstemmelse 
med principper for bebyggelse i Vorup. 

En lokalplan vil blive sendt i nabohøring, og større ændringer af kommuneplanen vil forud-
sætte fordebat. Lokalplanlægning for området er endnu ikke politisk igangsat.

Hvis byrådet ønsker at ændre kommuneplanen inden udarbejdelse af lokalplan, så højden og 
etageantal begrænses til fx. 4 etager, vil ændringen kunne indgå i det efterfølgende kommu-
neplantillæg.

Rammen giver mulighed for boliger samt institutioner, der normalt vil kunne indpasses i et 
boligområde, eksempelvis en børnehave. Det er der mulighed for i alle boligrammer i Randers 
Kommune med mindre, der ligger en lokalplan for området, der siger noget andet. Der er dog 
ingen konkrete planer om institutioner i området, og før der kan opføres noget på grunden, vil 
der skulle udarbejdes en lokalplan.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at dialogen med bygherre fortsætter og at bebyggelseshøjden i kom-
muneplanen justeres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Der 
vil i den sammenhæng skulle udarbejdes visualiseringen af projektet, som vil kunne danne 
grundlag for en konkret vurdering af højden. 
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Maks. 4 etager
Maks. bebyggelsesprocent: 80 %

Maks. 7 etager
Maks. bebyggelsesprocent: 125 %Maks. 6 etager

Maks. bebyggelsesprocent: 125 %

Maks. 4 etager
Maks. bebyggelsesprocent: 90 %
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Stevnstrup
Opsummering af høringssvar 
2) Høringssvaret stiller spørgsmål til, hvorvidt  rammeområdet 3.02.B.10 giver mulighed for 
at fælde eksisterende træer og tillade nyt byggeri.  Høringssvaret er desuden imod, at der la-
ves boligområde i den resterende del af 3.02.B.4. og spørger til kommunens aktuelle hensigt 
med området.

24) Det foreslås at matr. 14c Grensten by (Stevnstrup) indgår i fremtidig byggemodning i 
Stevnstrup. (markeret med rødt på kortet)

Administrative bemærkninger
2) 3.02.B.10 er rammelagt til boligformål idet området allerede anvendes til og er udstykket 
til boliggrunde. Yderligere udstykninger vil forudsætte overførelse til byzone med lokalplan, 
da der jf. planloven ikke må udstykkes boliggrunde i landzone uden for afgrænsede landsbyer. 
Forvaltningen anbefaler at rammebestemmelserne præciserer, så det fremgår, at området skal 
fremstå som skovbebyggelse på store grunde, og at der ikke kan udstykkes nye grunde.

3.02.B.4 er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2013 og 2017, og der kan udarbejdes en 
lokalplan, når området ønskes planlagt. Det er forvaltningens vurdering, at der er efterspørg-
sel efter nye boliger i Stevnstrup, og det forventes, at der udarbejdes lokalplan inden for de 
kommende år.

24) Størstedelen af den omtalte matrikel er udlagt som fremtidig byvækst, dvs. områder der 
forventes udlagt til byudvikling men tidligst om 12 år. Det forventes ikke, at der vil være 
behov for at udlægge området til boligområde foreløbigt.

Anbefaling
2) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen omkring 3.02.B.10 imødekommes ved at ind-
arbejde rammebestemmelser, der præciserer at området skal fremstå som skovbebyggelse på 
store grunde, og der ikke kan ske nyudstykning.  Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen 
for 3.02.B.4 ikke imødekommes.

24) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen ikke imødekommes.
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Væth
Opsummering af høringssvar
42) Der ønskes flere muligheder for byudvikling i Væth, det menes at der i Kommuneplan 
2017 er taget udviklingsmuligheder fra byen.

Administrative bemærkninger
42) I Kommuneplan 2017 er anbefalingerne i landsbyregistreringen indarbejdet i kommune-
planens rammer de steder, hvor det giver mening. Det har betydet, at dele af rammen i Væth 
er indskrænket. Der var dog ikke flere muligheder i Kommuneplan 2013, da landzonetilladel-
ser indtil nu har været givet på baggrund af landsbyregistreringen.
Væth er kandidat til at blive udpeget som et værdifuldt kulturmiljø pga. landsbyen meget 
originale struktur. Nye byggemuligheder skal derfor tage stort hensyn til byens struktur og 
originalitet. Det anbefales derfor, at nye udviklingsmuligheder tilvejebringes ved en udvidelse 
af landsbyens ramme og afgrænsning ved den sydlige indkørsel til byen, hvor der allerede er 
en struktur, der adskiller sig fra den oprindelige landsby.

Anbefaling
42) Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen imødekommes, og at ændringen tages med i 
det efterfølgende kommuneplantillæg. 
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L-områder
Opsummering af høringssvar 
37) Mener at 1.09.L.7 bør slettes, da der i rammen står, at området skal friholdes for bebyg-
gelse af enhver art.

Administrative bemærkninger
37) Der er ikke i forbindelse med kommuneplan 2017 sket nøje gennemgang af alle L-ram-
mer. 1.09.L.7 er derfor ikke ændret i forbindelse med kommuneplan 2017. 

Forvaltningen er bekendt med, at der i flere L-områder er restriktive bestemmelser i forhold 
til bebyggelse. Grundideen med L-områder er at områderne skal friholdes for byudvikling, da 
der ikke må ske byudvikling i landzone, men der selvfølgelig er mulighed for udvidelser af 
eksisterende gårde, tilbygninger til parcelhuse eller nye garager. 

Det konkrete L-område er et mindre område, der i dag fremstår som marker uden bebyggelse, 
og hvor der er potentiale for fremtidig natur. På den baggrund bør det fastholdes, at området 
bør friholdes for bebyggelse, men det kan præciseres, at det bør friholdes for større bebyg-
gelse, så der kan etableres mindre skure og lign. 

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen er det forvaltningens hensigt, at der i den kom-
mende planperiode vil ske en gennemgang af kommuneplanens L-rammer og R-rammer for at 
sikre, at teksten afspejler intentionen med områderne som tidligere nævnt.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at bemærkningen delvist imødekommes, så der gives mulighed for 
mindre bebyggelse i tilknytning til områdets anvendelse, men at L-områder gennemgås sær-
skilt i et kommuneplantillæg i den kommende planperiode.
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Forvaltningen har i forbindelse med den offentlige høring og sagsbehandling af konkrete sager 
opdaget en række forslag til ændringer:

Forvaltningens forslag til ændringer 
1) Matrikel nr. 486at Randers Markjorder, adresse Dronningborg Boulevard 35, Randers NØ 
er på nuværende tidspunkt udlagt til Boligområde. Områdets anvendelse foreslås ændret til 
offentlige formål, da der er ønske om at etablere p-pladser til skolen. 

Forvaltningens forslag til ændringer

2) Mange af de rammeområder, som er udlagt til rekreative formål har følgende bestemmelse for Bebyggelsens 
omfang: ”I området kan der opføres mindre bygninger.” I de fleste af de rekreative områder menes der nær-
mere, at der kun må opføres bygninger til områdets anvendelse, men ikke at de nødvendigvis kun er mindre. 
Dette er f.eks. på kirkegårde eller ved græsningsarealer i landsbyerne. Derfor foreslår forvaltningen, at det 
præciseres, at der i rekreative områder kan opføres bygninger til området anvendelse. 

3) Forslag til lokalplan 642 for Hadstenvej 3 har været i offentlig høring. Lokalplanforslaget giver mulighed for 
bebyggelse i en højde af 13 m, men kommuneplanen giver kun mulighed for bebyggelse i en højde af 10 m. 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er ikke kommet indsigelser i forhold til højden. Forvalt-
ningen foreslår derfor, at rammebestemmelserne ændres ved endelig vedtagelse af  Kommuneplan 2017, så 
der gives mulighed for bebyggelse i op til 13 m.
Desuden foreslås, at de den rekreative ramme 1.10.R.5 indenfor lokalplanområdet bliver ved med at være 
landzone. Dette kræver en ændring af rammebestemmelserne for fremtidig zonestatus fra fremtidig byzone til 
fremtidig landzone. Da det er i overensstemmelse med lokalplanforslaget, kan det ske ved endelig vedtagelse 
af KP 2017.

4) Kommuneplanrammen 4.01.B.6 dækker det sydlige Spentrup. Rammebestemmelsen for området anven-
delse er: ”Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov 
samt ikke generende erhverv” Der er allerede nu etableret tæt-lavt byggeri i form af rækkehuse, og forvaltnin-
gen foreslår rammebestemmelserne ændret, så der også i fremtiden vil være mulighed for at etablere både 
åben-lavt og tæt-lavt byggeri. Ændringen kan synes af mindre karakter, men da rammen er stor, og da det vil 
betyde, at der kan komme langt flere boliger i området, bør det ske ved et kommuneplantillæg så borgere har 
mulighed for at komme med bemærkninger i en offentlig høring.

5) Erhvervsrammen 1.09.E.1 ved Sdr. Borup har følgende bestemmelse for bygningshøjden: ”Bebyggelse må 
ikke opføres højere end 10 m.” I lokalplan 556 som dækker ca. halvdelen af arealet står der, at det er muligt 
at bebygge i op til 12 m. Lokalplanen er det juridisk gældende dokument, og derfor bør kommuneplanrammen 
tilrettes. Det er en mindre ændring, der kan ske ved endelig vedtagelse af KP 2017.

6) Der er enkelte rammer, f.eks. 1.07.E.2 og 1.02.E.4, hvor der står, at der må være butiksbebyggelse under 
rammebestemmelserne for bebyggelsens omfang. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 
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retningslinjer for detailhandel, og der kan derfor ikke reelt laves detailhandel. Bestemmelser 
om butikker bør derfor udgå. Dette har karakter af konsekvensrettelser og kan ske ved ende-
lig vedtagelse. Fejlen findes i følgende rammer: 1.02.E.2, 1.02.E.4, 1.02.E.7, 1.02.E.8, 
1.02.E.9, 1.02.E.10, 1.02.E.11, 1.02.E.12, 1.02.E.16, 1.02.E.17, 1.03.E.3, 1.03.E.4, 
1.04.E.3, 1.04.E.5, 1.04.E.7, 1.06.E.2, 1.06.E.3, 1.07.E.1, 1.07.E2, 1.07.E.3 og 
1.07.E.4.

7) Forvaltningen ønsker at uddybe forklaring til rækkefølgebestemmelserne i kommuneplanen 
med følgende: En grundejer kan kræve, at planlægningen for den efterfølgende etape igang-
sættes, når byggeriet er påbegyndt på halvdelen af grundene i seneste planlagte etape.

8) Forvaltningen foreslår afsnittene ”Anvendelser” og ”Begrebsdefinitioner” under rammer for 
lokalplanlægning slået sammen, så det er tydeligt, at definitionerne ikke kun gælder inden for 
den enkelte områdetype, men i alle områder. 

9) 3 etager eller mere er som udgangspunkt etagebyggeri. Dette bør rettes, så rammeanven-
delsen også giver mulighed for dette. Dette er f.eks. ikke beskrevet i 1.06.B.19 + 1.07.B.3.

10) I processen omkring udarbejdelse af retningslinjekortene Økologiske forbindelse, poten-
tielle økologiske forbindelser, områder med særlige landskabelige interesser og potentielle 
naturområder er udpegningerne ved en fejl kommet til at omfatte en række kommende 
byudviklingsområder. Det betyder, at der enkelte steder, er områder udlagt til boligformål eller 
fremtidige boligområder, som samtidig er udpeget som f.eks. potentielt naturområde. Dette 
bør tilrettes da f.eks. potentielle naturområder er en udpegning, der fortæller at et område har 
potentiale til at blive natur, hvis det ikke udnyttes til anden anvendelse, hvilke ikke vil være 
tilfældet i de beskrevne områder. 
Der er tale om konsekvensrettelser, der kan ske ved endelig vedtagelse af KP 2017. Områ-
derne vil fremgå af kort ved endelig vedtagelse.

11) Byrådet har i perioden siden vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2017 taget beslut-
ning om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med i projektet ”Byen til vandet”.  Derfor 
bør kommuneplanens vejreservationer afspejle denne beslutning, så reservationen til Eng-
broen og Bolværkslinjen nordøst for Grenåvej bør udgå.

12) Med forslag til Kommuneplan 2017 blev grundstørrelserne for tæt-lav ændret. Jf. Kom-
muneplan 2013 skal grunde til tæt-lav være mindst 500 m2 pr. grund med mulighed for 
mindre grunde efter konkret vurdering af en samlet plan.  Forslag til Kommuneplan 2017 
beskriver en række principper for, hvordan man ved bebyggelser med mere end 3 boliger kan 
fravige grundstørrelsen vedr. fx. at lave fælles opholdsareal. Forvaltningen har er  på baggrund 
af en række sager vedr. tæt-lav bebyggelse, blevet opmærksom på at det vil være hensigts-
mæssigt at uddybe principperne for hvordan man kan opføre tæt-lav byggeri på grunde, der er 
mindre end 500 m2. Teksten markeret med rødt foreslås tilføjet.

Tæt-lav boligbebyggelse:
I boligområder til tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 500 m² 
inkl. andele af fællesarealer. Til grundarealerne kan ikke medregnes andele i interne vej og 
stiarealer. For områder der er bebygget ud fra en samlet plan med flere end 3 boliger, kan 
de enkelte grunde efter en konkret vurdering være mindre end 500 m2, jf. nedenstående 
principper. I den konkrete vurdering af grundstørrelserne skal bebyggelsens højde, omfang og 
afstand til skel indgå. Byggelovens bestemmelser om, at hver bolig skal kunne udstykkes med 
lovlig vejadgang skal fortsat overholdes.
1. Den enkelte grund må ikke være mindre end 350 m2 og det fælles opholdsareal skal 
udgøre mindst 5 % af områdets samlede grundareal.
2. Det ubebyggede areal på den enkelte grund må ikke være mindre end 1½ gange det 
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bebyggede areal, dog ikke mindre end 200 m2. Det fælles opholdsareal skal udgøre mindst 10 % af områdets 
samlede grundareal.
3. Ved lokalplanlægning kan endvidere gives mulighed for, at den enkelte bolig kan udstykkes som sok-
kelgrund, hvis der etableres fælles opholdsareal svarende til mindst 1½ gange det bebyggede areal. Der skal 
være tale om en bygningstype, der er egnet til sokkeludstykning f.eks. gårdhavehuse. 

I forlængelse heraf ønskes det endvidere præciseres i de generelle rammebestemmelser for opholdsareal, 
hvilke områder der som udgangspunkt ikke kan medregnes som opholdsareal

”Opholdsarealer skal som udgangspunkt anlægges på terræn og være sammenhængende arealer med rekrea-
tiv værdi, så de reelt er anvendelige til opholdsareal. Parkeringspladser, adgangsarealer, vejarealer, stier og 
stirabatter lang stier, vejrabatter, skrænter og arealer til tekniske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner kan ikke 
medregnes som opholdsareal.

Opholdsarealer og i særdeleshed fælles opholdsarealer skal placeres og indrettes, så de kan danne rammen 
om ophold, leg og aktivitet. Fælles opholdsarealer skal indrettes, så der er plads til at plante og pleje større 
træer.”

13) Forvaltningen har fået en henvendelse fra Norddjurs Kommune, der ønsker at lave et naturgenopretnings-
projekt ved Alling Å. I den forbindelse ønskes området udlagt til muligt vådområde. Området er i forvejen 
udlagt til lavbundsareal undtaget få kvadratmeter. 

Anbefaling
1,2, 4) Forvaltningen anbefaler, at ændringerne tages med i et efterfølgende kommuneplantillæg.

3) Forvaltningen anbefaler følgende tilrettet i den endelig kommuneplan:
at Bygningshøjden i ramme 1.10.E.9 ændres til ”Bebyggelse må ikke opføres højere end 13 m” og at Fremti-
dig zonestatus i ramme 1.10.R.5 ændres til ”Landzone og Byzone”.

5) Forvaltningen anbefaler Bygningshøjden i ramme 1.09.E.1 ændres til ”Bebyggelse må ikke opføres højere 
end 12 m” i den endelige kommuneplan.

6) Forvaltningen anbefaler, at de steder hvor der fejlagtigt står butiksbebyggelse under bebyggelsens omfang 
bliver slettet i den endelige kommuneplan.

7) Forvaltningen anbefaler, at den ekstra forklaring til rækkefølgebestemmelserne tilføjes i den endelige kom-
muneplan.

8) Forvaltningen anbefaler, at afsnittene ”Anvendelser” og ”Begrebsdefinitioner” slås sammen til et afsnit.

9) Forvaltningen anbefaler, at der i den endelige kommuneplan tilføjes etagebyggeri i anvendelsesbestemmel-
sen i alle de boligrammer, hvor det er muligt at bygge i 3 etager eller mere.

10) Forvaltningen anbefaler kortene Økologiske forbindelser, Potentielle økologiske forbindelser, Områder med 
særlige landskabelige interesser, Potentielle naturområder tilrettet i den endelig kommuneplan.

11) Forvaltningen anbefaler, at vejreservationerne Engbroen og Bolværkslinjen øst for Grenåvej fjernes fra 
kommuneplanen, og at vejreservationen for Klimabroen justeres.

12) Forvaltningen anbefaler, at principperne for tæt-lav byggeri og opholdsarealer i de generelle rammer ud-
dybes.

13) Forvaltningen anbefaler, at området udlægges til vådområde.
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Nedenstående tabel illustrerer administrationens anbefaling til behandling af høringssvar.

De ændringer, der anbefales imødekommet og som kan indskrives direkte i den endelige 
kommuneplan 2017 ses af første kolonne. Nogle bemærkninger kan kun imødekommes 
med en ekstra offentlig høring, altså ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvilket ses 
af anden kolonne.
I kolonne 3 ses de bemærkninger som administrationen anbefaler ikke at imødekomme, 
mens sidste kolonne er de bemærkninger, som mere er spørgsmål, der er svaret på igennem 
notatet end det kræver ændringer i kommuneplanen eller det er bemærkninger til temaer, 
som ikke styres igennem kommuneplanen. 

*KPT = Kræver kommuneplantillæg.
*ej KP = Ikke bemærkninger til kommuneplanen eller spørgsmål.

Nr. Sted Emne Ændringer i KP17

ja KPT* nej ej KP*

G Langå, Landsbyga-
den 29

Ingen registrering af bevaringsværdige 
bygninger

x

I Udbyhøj, Midtvasen 
17

Ingen registrering af bevaringsværdige 
bygninger

x

J Ålum, Vester Vel-
lingvej 18

Bevaringsværdige bygninger x

B - 
H, 
J - 
S

Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger x

1 Randers Vedligehold og etablering af stier x

2 Stevnstrup Spørger til den grønne strukturs rolle x

2 Stevnstrup Ønsker ikke udvikling i boligområde 
3.02.B.4 ejet af kommunen

x

2 Stevnstrup Ønsker at sikre boligområde 
3.02.B.10 til skovområde

x

3 Randers Anmoder om lokalplan 142R for År-
husvej annulleres

x

4 Randers Nyt biogasanlæg ved spildevandsan-
læg

x

5 Neder Hornbæk Ønske om nyt boligområde x

6 Helstrup Ønske om byggeri i rekreativt område x

7 Harridslev, Spangen Tilpasning af rammetekst i bl. bolig og 
erhvervsområde

x

8 Asferg Ønsker flytning af reservation til frem-
tidig omfartsvej ved Asferg

x

9 Harridslev, Spangen Udvidelse af bl. bolig og erhvervsom-
råde

x

10 Vorup, Blegen og 
Møllestensvej

Ønsker den maksimale bebyggelses-
højde for 1.04.B.21 mindre.

x

11 Assentoft Detailhandel - Bymidte Politisk valg af 5 mu-
ligheder

Resume af anbefalinger
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12 Asferg Ønsker flytning af reservation til frem-
tidig omfartsvej ved Asferg

x

13 Harridslev Ønsker til stier, fortov, omfartsvej og 
skovtilplantning

x

13 Harridslev Nyt erhvervsområde ved fremtidig 
omfartsvej

x

13 Harridslev Ønsker arealer til mindre boliger ved 
midtbyen

x

14 Enslev Udvidelse af bl. bolig og erhvervsom-
råde (landsbyafgrænsning)

x

15 Mellerup Mulighed for udvikling af Færgeleje/
Havn

x

16 Randers Haslund/
Sdr. Borup

Ønske til nyt erhvervsudlæg x

17 Asferg Ønsker flytning af reservation til frem-
tidig omfartsvej ved Asferg

x

18 Neder Hornbæk Ønske om nyt boligområde x

19 Randers, Glarbjerg-
vej

Ændring af bebyggelsesprocent og 
højde i 1.02.BE.14

x

20 Assentoft Detailhandel - Bymidte Politisk valg af 5 mu-
ligheder

21 Assentoft Detailhandel - Bymidte og kulturhus Politisk valg af 5 mu-
ligheder

22 Assentoft Detailhandel - Bymidte Politisk valg af 5 mu-
ligheder

23 Assentoft Detailhandel - Bymidte Politisk valg af 5 mu-
ligheder

24 Grensten ved 
Stevnstrup

Ønske om nyt boligområde x

25 Randers, Oust Møl-
levej

Detailhandel - ønske om nyt lokalcen-
ter

x

26 Gimming Udvidelse af bl. bolig og erhvervsom-
råde (landsbyafgrænsning)

x

27 Randers Kommune Landbrugets bemærkninger til ret-
ningslinjer

x

28 Assentoft Detailhandel - Bymidte Politisk valg af 5 mu-
ligheder

29 Randers, Viborgvej Tilbageførelse af ramme til erhvervs-
område fra teknisk anlæg.

x

30 Randers, Borup Allé Ønske om bl. bolig og erhvervsområde x

31 Gjerlev Flere ønsker til ændringer af ram-
merne i Gjerlev

x
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32 Fårup Ønske om fremtidig byvækst ved Bak-
kevænget

x

32 Fårup Ønske om mulighed for at bygge tæt-
lav på byggegrunde ved Granvænget 
og generelt blandet bebyggelse i byen

x

32 Fårup Mulighed for lav vold langs Poppel-
vænget

x

32 Fårup Ønsker en del af 4.03.R.3 ændret til 
erhvervsområde til betonvirksomhed

x

32 Fårup Ønske om et rekreativt område til 
boldbaner ved Purhushallen

x

33 Tånum-Gjandrup, 
Venning, Ålum

Busruter og stier x

34 Asferg Ønsker fjernelse af reservation til 
fremtidig omfartsvej ved Asferg

x

35 Dalbyneder Vindmøller, landsbyer og landbrug x

36 Romalt Ændring af centerområde til rekreativt 
område grundet opført hundeskov

x

37 nær Ginnerup Bebyggelse i L-område eller annul-
lering

x

38 Over Fussing Udvidelse af boligområde x

39 Randers, Højmarks-
vej

Frygter for begrænsninger for land-
brugsejendom grundet nyt boligram-
me. 

x

39 Randers, Højmarks-
vej

Mener ikke at L-område må give be-
grænsninger for sin landbrugsejendom

x

39 Randers, Højmarks-
vej

Mener at planlovens skal ændres hvis 
der ikke kan etableres erhverv på hans 
ejendom.

x

40 Randers Kommune DN’s bemærkninger til retningslinjer x

40 Randers Kommune Frygter at §3-områder gror ud af §3 
pga. manglende pleje

x

40 Randers Engbroen x

41 Asferg Ønske til nyt boligområde x

42 Væth/Værum Vedligehold af branddammen i Væth 
og slléen imellem Væth og Værum

x

42 Væth/Værum Ønsker til busruter og stier x

42 Væth Udvidelse af bl. bolig og erhvervsom-
råde (landsbyafgrænsning)

x

43 Langå Stireservation over bane x

44 Langå Reservation til trætopbroen x

44 Langå Ønske om nyt boligområde ved beton-
støberiet og øst for Gudenåen

x

44 Langå, på boldbaner Fastholde boligmulighed på boldbaner x

44 Langå nær station Ønske om ungdomsboliger x

44 Langå Pramdragerstien vedligehold x



- 57 -

45 Asferg Ønske til nyt boligområde x

46 Langå, Væthvej 8 Ekspropriation af vandværksgrund x

46 Langå Stireservation over bane x

46 Langå Reservation til trætopbroen x

46 Langå Annullering af resevation til fremtidig 
omfartsvej

x

46 Langå, på boldbaner Fastholde boligmulighed på boldbaner x

46 Langå, Mosevejsomr. Ønske om at boligområdet udvides x

46 Langå, Mosevejomr. Ønske om at området drænes x

46 Langå Integreret institution i byparken x

46 Langå midtby Ønske om at Kroen kommer med i 
Lokalplanen for midtbyen

x

47 Langå, Væthvej 8 Ændret anvendelse af vandværksgrun-
den

x

47 Langå Stireservation over bane x

47 Langå Boligudvikling af 3.01.B.9 og 
3.01.B.11 samt stiforbindelse

x

47 Langå, Mosevejomr. Ønske om at boligområdet udvides x x

46 Langå, Mosevejomr. Ønske om at området drænes x

47 Langå Annullering af resevation til fremtidig 
omfartsvej

x

47 Langå Integreret institution i byparken x

48 Langå Ønsker flere billige lejeboliger x


