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BILAG 4 - KOMMUNEPLAN 2017
Samling af alle høringssvar



Fra: miljoeogteknik@randers.dk [miljoeogteknik@randers.dk]
Til: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]
Sendt dato: 06-12-2016 15:46
Modtaget Dato: 06-12-2016 15:46
Vedrørende: VS: rette vedkommende - haster

 
Fra: Randers Kommune 
Sendt: 6. december 2016 13:51
Til: miljoeogteknik@randers.dk
Emne: VS: rette vedkommende - haster
 
 
 
Fra: Ingelise Pedersen [mailto:postlise@gmail.com] 
Sendt: 6. december 2016 13:01
Til: Randers Kommune <Randers.Kommune@randers.dk>
Emne: rette vedkommende - haster
 
 
Billedresultat for billede af træer

 
Til Rette vedkommende!!!!!
 
Hej!
 
Jeg skriver til jer, da jeg desværre er forhindret i at komme til mødet i aften kl. 19 vedr. lokalplaner for 2017 på Randers
Kommune, Laksetorvet.
 
Forslag til ændringer er, at de nuværende stier til cykel- og traveture må blive vedligeholdt og færdiggjorte.
 
Vi er mange aktive seniorer som cykler og traver, for at holde os i gang,men møder ofte store problemer på stierne.
Stierne er ofte ufremkommelige og meget våde. Nogen steder er de helt tilgroet.
 
 
Ligeledes vil jeg foreslå, at, når projektet ved Bøjes Vej i Vorup skal laves, så vil det være praktisk, at der føres en sti
over til jernbaneskinnerne langs stien til den Blå Bro.
Det ville være et plus, hvis der kom asfalt eller stabilt grus mellem svellerne og skinnerne.
 
En ellers tilfreds Randersborger (smiler)
 
Med venlig hilsen
Ingelise Buhl Pedersen
Ledavej 15
8960 Randers SØ
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Fra: Jorn Nielsen [urupnielsen10@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 11-12-2016 13:46
Modtaget Dato: 11-12-2016 13:46
Vedrørende: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan 2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.

Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning IMOD
en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området grænsende
op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE er tilfældet. Vi
mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende skov beskyttes imod
fældning.

Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Jørn Urup Nielsen

Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå

email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til dig,
er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse.
I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede planlægningsmæssige rammer, der er2

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017

2 - 02a. Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kom



gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget stilling til, hvornår der udarbejdes en
lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der efterspørgsel igen, tages der stilling til,
hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde
3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at det
pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke mangel
på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende tidspunkt ikke
taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan 532
– ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag støtter
endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects
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From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt som
byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt, som
du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som realiseringen af
eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal søges
hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien (Naturbeskyttelseslovens
§17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt, vil vi
gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
 
Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 8
Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 444
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Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har henvist til
møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i det nævnte
område.
Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.
 
Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en nyudstykning
give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
 
 
 

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

5

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Fra: kp17 [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KP173B7]

Til: 'Jorn Nielsen' [urupnielsen10@gmail.com]
Sendt dato: 14-12-2016 11:13
Modtaget Dato: 14-12-2016 11:13
Vedrørende: SV: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
Vedhæftninger: image002_4401.png

image003_2606.png
image004_1317.jpg

Hej Jørn Urup Nielsen
 
Jeg anser din henvendelse som et høringssvar til kommuneplanen.
 
Den vil som skrevet i autosvaret blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne høringssvar og en vurdering af
disse være med som bilag. Når kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 11. december 2016 13:46
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan 2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.

Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

 

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning IMOD
en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området grænsende
op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE er tilfældet. Vi
mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende skov beskyttes imod6
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fældning.

 

Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Urup Nielsen

Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå

email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til dig,
er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse.
I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede planlægningsmæssige rammer, der er
gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget stilling til, hvornår der udarbejdes en
lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der efterspørgsel igen, tages der stilling til,
hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
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Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde
3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at det
pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke mangel
på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende tidspunkt ikke
taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan 532
– ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag støtter
endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
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Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt som
byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt, som
du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som realiseringen af
eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal søges
hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien (Naturbeskyttelseslovens
§17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt, vil vi
gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
 
Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 8
Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 44
Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har henvist til
møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i det nævnte
område.
Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.9
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Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en nyudstykning
give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
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Fra: Jorn Nielsen [urupnielsen10@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 14-12-2016 20:18
Modtaget Dato: 14-12-2016 20:18
Vedrørende: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
Vedhæftninger: image003_2612.png

image004_1328.jpg
image002_4414.png

Kære Rikke Stæhr Jensen

Jeg forstår dit svar mht indsigelsen omkring evt. udstykning af marken mellem Bøgebakken/Skovparken og Fladbro-Langå landevej
(indenfor Skovbyggelinien).

Men mht det nye område kaldet 3.02.B.10. - må det være muligt umiddelbart at svare på vort spørgsmål:

Vi beder jer kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

Mvh
Jørn Urup Nielsen

2016-12-14 11:13 GMT+01:00 kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej Jørn Urup Nielsen

 

Jeg anser din henvendelse som et høringssvar til kommuneplanen.

 

Den vil som skrevet i autosvaret blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne høringssvar og en vurdering af
disse være med som bilag. Når kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.

 

Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 11. december 2016 13:46
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

 

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan 2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.
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4 - 02c. Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Komm



Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

 

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning IMOD
en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området grænsende
op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE er tilfældet. Vi
mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende skov beskyttes imod
fældning.

 

Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Urup Nielsen
15
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Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå

email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til dig,
er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav
boligbebyggelse. I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede planlægningsmæssige
rammer, der er gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget stilling til, hvornår der
udarbejdes en lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der efterspørgsel igen, tages
der stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde
3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at det
pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke mangel
på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende tidspunkt ikke
taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
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Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan
532 – ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag
støtter endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt
som byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt,
som du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som
realiseringen af eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal søges
hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien (Naturbeskyttelseslovens
§17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt, vil vi
gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
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Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 8
Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 44
Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har henvist til
møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i det nævnte
område.
Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.
 
Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en nyudstykning
give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
 
 
 

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

 

18

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



i

19

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



20

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



21

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Fra: Rikke Stæhr Jensen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC7EC90BA]

Til: 'urupnielsen10@gmail.com' [urupnielsen10@gmail.com]
Bcc: Britta Pørksen [Britta.Porksen@randers.dk];Regitse Vammen [Regitse.Vammen@randers.dk]
Sendt dato: 15-12-2016 13:32
Modtaget
Dato: 15-12-2016 13:32

Vedrørende: VS: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

Kære Jørn Urup Nielsen

Mht. til området kaldet 3.02.B.10 så som du henviser til, står der jo under overskriften friarealer at ”Eksisterende beplantning skal bevares og evt.
forstærkes” og under Øvrige bestemmelser at ”Der kan ikke etableres yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

En kommuneplan danner grundlag for kommunens fremtidig planlægning, men er ikke gældende for de private borger.

Vi vil gerne ved en eventuel fremtidig planlægning(lokalplan) sikre at området som karakter bevares som skov og derfor skriver vi at vi gerne vil
bevare og evt. forstærke de eksisterende beplantninger. Vi har dog ikke mulighed for i kommuneplanen at sikre at private borger ikke fælder træer
på deres egen grund.

Området kan kun overføres til byzone ved en lokalplan og vi forventer ikke udarbejdelsen af en lokalplan for området. Men hvis en sådan kommer
på tale vil denne skulle i offentlig høring, hvor du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 14. december 2016 20:19
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 
Kære Rikke Stæhr Jensen
 
Jeg forstår dit svar mht indsigelsen omkring evt. udstykning af marken mellem Bøgebakken/Skovparken og Fladbro-Langå landevej (indenfor
Skovbyggelinien).
 
Men mht det nye område kaldet 3.02.B.10. - må det være muligt umiddelbart at svare på vort spørgsmål:

Vi beder jer kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

Mvh
Jørn Urup Nielsen
 
2016-12-14 11:13 GMT+01:00 kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej Jørn Urup Nielsen
 
Jeg anser din henvendelse som et høringssvar til kommuneplanen.
 
Den vil som skrevet i autosvaret blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne høringssvar og en vurdering af
disse være med som bilag. Når kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.
 
Venlig hilsen22
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Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 11. december 2016 13:46
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette
område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan 2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.

Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på
30 og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

 

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning
IMOD en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området grænsende
op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE er tilfældet. Vi
mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende skov beskyttes
imod fældning.

 

cid:image002.png@01D255FA.84F242E0
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Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Urup Nielsen

Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå

email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til
dig, er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav
boligbebyggelse. I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede planlægningsmæssige
rammer, der er gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget stilling til, hvornår der
udarbejdes en lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der efterspørgsel igen, tages
der stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde
3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen24
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 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at
det pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke
mangel på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende
tidspunkt ikke taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan
532 – ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag
støtter endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt
som byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt,
som du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som
realiseringen af eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal søges
hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik25
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Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien
(Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt, vil
vi gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
 
Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 8
Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 44
Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har henvist
til møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i det nævnte
område.
Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.
 
Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en
nyudstykning give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
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Fra: Jorn Nielsen [urupnielsen10@gmail.com]
Til: Rikke Stæhr Jensen [Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk]
Sendt dato: 15-12-2016 20:30
Modtaget Dato: 15-12-2016 20:30
Vedrørende: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

Kære Rikke Stæhr Jensen

Tak for dit svar - men blot lige kort, hvis man ikke forventer ændringer i området - hvorfor er statusbetegnelsen for området så
ændret fra den tidligere Kommuneplan til den nye ?

Mvh
Jørn Urup Nielsen

2016-12-15 13:32 GMT+01:00 Rikke Stæhr Jensen <Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk>:

Kære Jørn Urup Nielsen

Mht. til området kaldet 3.02.B.10 så som du henviser til, står der jo under overskriften friarealer at ”Eksisterende beplantning skal bevares og evt.
forstærkes” og under Øvrige bestemmelser at ”Der kan ikke etableres yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

En kommuneplan danner grundlag for kommunens fremtidig planlægning, men er ikke gældende for de private borger.

Vi vil gerne ved en eventuel fremtidig planlægning(lokalplan) sikre at området som karakter bevares som skov og derfor skriver vi at vi gerne vil
bevare og evt. forstærke de eksisterende beplantninger. Vi har dog ikke mulighed for i kommuneplanen at sikre at private borger ikke fælder træer
på deres egen grund.

Området kan kun overføres til byzone ved en lokalplan og vi forventer ikke udarbejdelsen af en lokalplan for området. Men hvis en sådan kommer
på tale vil denne skulle i offentlig høring, hvor du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger.

 

Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 14. december 2016 20:19
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

 

Kære Rikke Stæhr Jensen

 

Jeg forstår dit svar mht indsigelsen omkring evt. udstykning af marken mellem Bøgebakken/Skovparken og Fladbro-Langå landevej
(indenfor Skovbyggelinien).

 

Men mht det nye område kaldet 3.02.B.10. - må det være muligt umiddelbart at svare på vort spørgsmål:

Vi beder jer kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på 30
og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??28
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Mvh

Jørn Urup Nielsen

 

2016-12-14 11:13 GMT+01:00 kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej Jørn Urup Nielsen

 

Jeg anser din henvendelse som et høringssvar til kommuneplanen.

 

Den vil som skrevet i autosvaret blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne høringssvar og en vurdering af
disse være med som bilag. Når kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.

 

Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 11. december 2016 13:46
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

 

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette
område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan 2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.

Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på
30 og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

 

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning
IMOD en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området
grænsende op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE er29
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tilfældet. Vi mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende skov
beskyttes imod fældning.

 

cid:image002.png@01D255FA.84F242E0

cid:image003.png@01D255FA.84F242E0

Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Urup Nielsen

Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå

email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til
dig, er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav
boligbebyggelse. I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede
planlægningsmæssige rammer, der er gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget
stilling til, hvornår der udarbejdes en lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der
efterspørgsel igen, tages der stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
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Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009,
rammeområde 3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at
det pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke
mangel på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende
tidspunkt ikke taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan
532 – ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag
støtter endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup31
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Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt
som byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt,
som du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som
realiseringen af eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal
søges hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan
påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien
(Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt, vil
vi gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
 
Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 8
Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 44
Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har henvist
til møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i det nævnte
område.32
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Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.
 
Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en
nyudstykning give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
 
 
 

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

 

 

33

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Fra: Rikke Stæhr Jensen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USERC7EC90BA]

Til: 'Jorn Nielsen' [urupnielsen10@gmail.com]
Bcc: Britta Pørksen [Britta.Porksen@randers.dk];Regitse Vammen [Regitse.Vammen@randers.dk]
Sendt dato: 16-12-2016 10:11
Modtaget
Dato: 16-12-2016 10:11

Vedrørende: SV: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)

Kære Jørn Urup Nielsen
 
Vi har oprettet en ramme, da det er eksisterende byggeri tæt på en by som er rammelagt i kommuneplanen. Derved kan vi bedre styrer udviklingen i
fremtiden og det er tydeligere for ejerne af de eksisterende boliger samt naboer, hvad der kan gives tilladelse til af byggeri i området.
 
Bemærk at rammebestemmelserne først er gældende fra når Kommuneplan 2017 er endelig vedtaget af Byrådet.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 15. december 2016 20:30
Til: Rikke Stæhr Jensen <Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk>
Emne: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 
Kære Rikke Stæhr Jensen
 
Tak for dit svar - men blot lige kort, hvis man ikke forventer ændringer i området - hvorfor er statusbetegnelsen for området så
ændret fra den tidligere Kommuneplan til den nye ?
 
Mvh
Jørn Urup Nielsen
 
2016-12-15 13:32 GMT+01:00 Rikke Stæhr Jensen <Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk>:

Kære Jørn Urup Nielsen

Mht. til området kaldet 3.02.B.10 så som du henviser til, står der jo under overskriften friarealer at ”Eksisterende beplantning skal bevares og evt.
forstærkes” og under Øvrige bestemmelser at ”Der kan ikke etableres yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

En kommuneplan danner grundlag for kommunens fremtidig planlægning, men er ikke gældende for de private borger.

Vi vil gerne ved en eventuel fremtidig planlægning(lokalplan) sikre at området som karakter bevares som skov og derfor skriver vi at vi gerne vil
bevare og evt. forstærke de eksisterende beplantninger. Vi har dog ikke mulighed for i kommuneplanen at sikre at private borger ikke fælder
træer på deres egen grund.

Området kan kun overføres til byzone ved en lokalplan og vi forventer ikke udarbejdelsen af en lokalplan for området. Men hvis en sådan kommer
på tale vil denne skulle i offentlig høring, hvor du har mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552
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Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 14. december 2016 20:19
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Re: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 
Kære Rikke Stæhr Jensen
 
Jeg forstår dit svar mht indsigelsen omkring evt. udstykning af marken mellem Bøgebakken/Skovparken og Fladbro-Langå landevej (indenfor
Skovbyggelinien).
 
Men mht det nye område kaldet 3.02.B.10. - må det være muligt umiddelbart at svare på vort spørgsmål:

Vi beder jer kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent på
30 og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

Mvh
Jørn Urup Nielsen
 
2016-12-14 11:13 GMT+01:00 kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej Jørn Urup Nielsen
 
Jeg anser din henvendelse som et høringssvar til kommuneplanen.
 
Den vil som skrevet i autosvaret blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne høringssvar og en vurdering
af disse være med som bilag. Når kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet
behandlet.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552

Fra: Jorn Nielsen [mailto:urupnielsen10@gmail.com] 
Sendt: 11. december 2016 13:46
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Fwd: Haste-spørgsmål Vedrørende Oplæg til Kommuneplan 2017 Stevnstrup - 8870 Langå (3.02.B.10 m.v.)
 

Via privat opslag på Stevnstrup's Facebook side er vi denne uge blevet opmærksom på jeres oplæg til Kommuneplan 2017 for dette
område.

I forslaget til Kommuneplan 2017 forstår vi, at Randers Kommune ønsker at ændre følgende afgørende synspunkt fra Kommuneplan
2013:

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvikling.” er slettet.

Er dette virkelig korrekt ? Prioriterer I ikke naturen for at tiltrække flere (eller som minimum bevare nuværende) borgere/skattebetalere i
området ?

Vi beder jer ligeledes kommentere årsagen til ændring mht området nu kaldet 3.02.B.10. Hvad er planerne for dette område ?

"Eksisterende boliger i landzone nord for Stevnstrup lægges i egen ramme. Området kaldes nu 3.02.B.10. Området har en bebyggelsesprocent35
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på 30 og der kan bygges i to etager og i en højde på maks 8,5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og evt. forstærkes. Der kan ikke etableres
yderligere boliger i området med mindre området overføres til byzone".

Kan vi regne med, at I ikke ønsker at fælde eksisterende beplantning/træer og tillade byggeri i det skovområde, som indgår i det nye område
3.02.B.10 ??

 

Vi er flyttet til Stevnstrup I 2010 p.g.a. nærheden til naturen - og investeret ekstra i at anskaffe hus som grænser op til naturen. Dette er
naturligvis også tilfældet med mange af de andre beboere i Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken.

Derfor gjorde vi og mange andre beboere i området tidligere indsigelse imod mulig nyudstykning på marken mellem Skovparken,
Bøgeparken og landevejen mellem Fladbro og Langå. Vil vil gerne gentage, at der fremdeles er stort set ensstemmig opbakning
IMOD en sådan mulig udstykning. Dette fordi vi alle i området har købt hus og/eller grunde pga beliggenheden tæt på naturen.

Hvad er jeres aktuelle hensigt med denne mark, som lægger inden for 300 meter  Skovbyggelinie ?

Se skrivelser herom nedenfor fra hhv 2011 og 2013 - og ligeledes fremsendt til Randers Kommune Miljø & Teknik tidligere denne måned
(december 2016) ifbm rydning af 3 hektar skovområde mellem vor Grundejerforening og Klatreparken i Fladbroskoven (området
grænsende op til 3.02.B.10) - idet vi var nervøse for, at der ville blive udstykket til boliger i det ryddede skovområde - det forstår vi IKKE
er tilfældet. Vi mener der allerede er ryddet rigeligt skov/natur i området jvfr vedlagte billeder - og håber at resten af det eksisterende
skov beskyttes imod fældning.

 

cid:image002.png@01D255FA.84F242E0

cid:image003.png@01D255FA.84F242E0

Afventer jeres snarlige tilbagemelding.

 

Med venlig hilsen

 

Jørn Urup Nielsen

Skovparken 10

Stevnstrup

8870 Langå
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email: urupnielsen10@gmail.com

 

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] On Behalf Of Teknisk
Sent: 8. februar 2013 09:41
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail af 6. februar 2013. Du spørger til status af et fremtidigt boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Siden mit sidste svar til
dig, er der ikke sket nyt i sagen. Det pågældende område er fortsat omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav
boligbebyggelse. I forslaget til den ny kommuneplan 2013 bibeholdes arealet uændret. Det betyder, at det er de samme overordnede
planlægningsmæssige rammer, der er gældende for området. Det vil sige, at plangrundlaget for udarbejdelse af en lokalplan er på plads. Der er ikke taget
stilling til, hvornår der udarbejdes en lokalplan for området. Som tidligere nævnt er der for tiden ikke mangel på byggegrunde i Stevnstrup, men bliver der
efterspørgsel igen, tages der stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
  
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig eller stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 89151556..
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 
Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 6. februar 2013 14:54
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: urup10@hotmail.co.uk
Emne: Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Kære Lene Andersen
 
Vi vil gerne høre seneste status mht ” boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Omfattet af Kommuneplan 2009,
rammeområde 3.02.B.4”. Vil I venligst oplyse os herom ?
 
Fremdeles er områdets beboere under Grundejerforeningen Skovparken & Bøgeparken samt beboerne på Hvidhøj kraftigt imod en evt.
yyudstykning – jvfr tidligere fremsendte information.
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President 
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 8. november 2011 08:16
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: VS: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din forespørgsel vedrørende status på et boligområde i Stevnstrup, beliggende øst for lokalplan 532. Jeg kan oplyse dig, at status for området er, at
det pågældende område er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.02.B.4 og udlagt til åben lav boligbebyggelse. Det betyder, at de overordnede
planlægningsmæssige rammer er på plads, og at der kan udarbejdes en lokalplan for det pågældende område.
 
Jeg kan samtidigt oplyse dig, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en lokalplan i 2012 for dette område. Der er for tiden ikke
mangel på byggegrunde i Stevnstrup. Derfor er udarbejdelse af lokalplanen ikke prioriteret og udskydes til et senere tidspunkt. Der er på nuværende
tidspunkt ikke taget stilling til, hvornår lokalplanen så skal udarbejdes.
 
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen  
Direktør Miljø og Teknik
 
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 7. november 2011 15:06
Til: Lilian Kaae Jensen
Cc: Henri Amsler
Emne: indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
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Kære Lene Andersen
 
Der er nu gået knap 8 måneder siden vor korrespondance omkring indsigelse mod planlagt nyudstykning i Stevnstrup (beliggende øst for Lokalplan
532 – ned mod Fladbroskoven), på baggrund af underskriftsindsamling fra størstedelen af beboerne på Bøgebakken, Skovparken og Hvidhøj (i dag
støtter endnu flere af beboerne op på nedenstående indsigelse – end noteret på vor mail fra 20. marts 2011).
 
Vi vil gerne vide seneste status i sagen, hvorvidt Randers Kommune på trods af finanskrise og et dødt boligmarked, stadig har planer omkring
omtalte nyudstykning i 2012 ?
 
Med venlig hilsen

 Jørn Urup Nielsen
Vice President Global Projects & Accounts
Direct:  +45 87542977
Mobile: +45 21732044
Email: jun@avk.dk

 AVK Holding A/S
Bizonvej 1-3
DK-8464 Galten
Tel.:  +45 87542100
Fax.: +45 87542236 www.avkvalves.com/projects

 
From: Lilian Kaae Jensen [mailto:lilian.kaae.jensen@randers.dk] 
Sent: 25. marts 2011 12:47
To: Jørn Urup Nielsen
Subject: Svar på henvendele vedr . indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
 
Kære Jørn U. Nielsen
 
Tak for din mail og henvendelse vedrørende en påtænkt kommende udstykning, beliggende øst for Lokalplan 532. Området er i Kommuneplan 2009 udlagt
som byudviklingsområde (3.02.B.4) og danner dermed de overordnede rammer for en lokalplan for et fremtidigt boligområde Stevnstrup.
  
Jeg kan samtidigt oplyse dig om, at vi i Miljø og Teknik er opmærksom på, at nævnte område berøres af en skovbyggelinje på 300 m. Det er også korrekt,
som du nævner, at en realisering af en kommende lokalplan vil forudsætte dispensation fra omtalte skovbyggelinje. I øvrigt på samme måde, som
realiseringen af eksisterende udstykningen beliggende ved Skovparken samt dele af Bøgebakken i sin tid også krævede en dispensation.
 
For god ordens skyld skal jeg nævne, at det ikke er muligt at dispensere fra skovbyggelinjen via lokalplanen. En dispensation fra skovbyggelinjen skal
søges hos kommunen, som i denne forbindelse administrer § 17 i lov om naturbeskyttelse. En sådan dispensation vil ligeledes blive offentliggjort og kan
påklages.  
 
Udarbejdelse af et lokalplanforslag for området er påtænkt primo 2012. Forslaget vil naturligvis blive fremlagt for offentligheden efter de gældende regler i
planloven, hvor der er en indsigelsesfrist på 8 uger. I denne periode har I således mulighed for Jeres tilkendegivelse vedrørende lokalplanforslaget.
Bemærkninger, indsigelser m.m. til lokalplanforslaget vil efterfølgende blive behandlet i de politiske udvalg i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og
økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Ønsker du eventuelt yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte stadsarkitekt Henri Amsler på tlf. 8915 1556.
 
Med venlig hilsen
 
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
 
 

Fra: Jørn Urup Nielsen [mailto:jun@avk.dk] 
Sendt: 21. marts 2011 11:57
Til: Teknisk
Cc: byrådsdirektion
Emne: Att. Lene Andersen - Indsigelse mod Nyudstykning i Stevnstrup
Prioritet: Høj
 
Randers Kommune
Miljø & Teknik
Att: Lene Andersen, Direktør                                     Stevnstrup, 20.03.2011
 
cc: Randers Byråd & Grundejerforeningen Bøgebakken/Skovparken
 
Indsigelse mod Nyudstykning som vil kræve Dispensation fra Skovbyggelinien
(Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1).
 
Vi har efter henvendelse til din afdeling i Randers Kommune indhentet information fra Stadsarkitekten (Henri Amsler), som bekræfter, at
Randers Kommune har aktuelle planer om endnu en nyudstykning i Stevnstrup (ved siden af Lokalplan 532): På marken udfor
Bøgebakken/Skovparken ned imod Fladbro skoven - over imod Randers-Langå landevej). Se vedlagte dokument.
 
En sådan ny lokalplan indenfor skovbygge-linien (300m fra Fladbro skovbryn) vil imidlertid kræve dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens §17 stk 1 (+ Skovloven), og forslaget skal endvidere først i offentlig høring. Men inden det kommer så langt,
vil vi gerne informere jer om modstanden fra lokalområdet imod sådanne planer.
 
Følgende Beboere i Området Afgiver Officiel Indsigelse imod disse Byggeplaner:
 
Skovparken 1
Skovparken 2
Skovparken 838
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Skovparken 9
Skovparken 10
Skovparken 11
Skovparken 12
Skovparken 14
Bøgebakken 67
Bøgebakken 66
Bøgebakken 64
Bøgebakken 68
Bøgebakken 50
Bøgebakken 48
Bøgebakken 38
Bøgebakken 42
Bøgebakken 46
Bøgebakken 44
Hvidhøj 3
 
Mange af beboerne i området har købt matrikler/huse udfra anvisninger fra ejendomsmæglere (f.eks Home – ved partner Peder Jakobsen), som har
henvist til møder med Randers Kommune samt eksisterende lokalplaner (f.eks 532) med konklusion om, at der ikke bebygges indenfor Skovbyggelinien i
det nævnte område.
Priserne for disse grunde/huse skruet i vejret netop pga udsigt/nærheden til naturen. Det er denne attraktion Stevnstrup risikerer at miste ved at natur-
oplevelsen minimeres/forsvinder pga for intensivt byggeri.
 
Den øgede trafik igennem Bøgebakken/Skovparken til området vil naturligvis give mere støj og mindre sikkerhed for børn i kvarteret. Ligeså vil en
nyudstykning give mindre privathed i området.
Vi mener så absolut ikke, at der er behov for endnu en nyudstykning i Stevnstrup, eftersom der er særdeles mange tomme matrikler i andre
udstykninger. Endvidere er der allerede nu mangel på institutionspladser i området (vuggestue/børnehave).
 
Vi håber Teknik & Miljø og Byrådet vil tage dette brev seriøst med i deres betragtninger, inden der fortsættes med at søge dispensation i hht
Naturbeskyttelsesloven mv.
 
Venligst bekræft modtagelsen af dette brev
 
Med venlig hilsen
Jørn U. Nielsen – på vegne af ovennævnte beboere
Skovparken 10
Tel 2173.2044
E-mail: jun@avk.dk
 
 
 

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.
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Fra: Søren Ejlersen [ejlersen@outlook.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 13-12-2016 10:10
Modtaget Dato: 13-12-2016 10:10
Vedrørende: SV: FORSLAG TIL ÆNDREDE TIL– OG FRAKØRSELSFORHOLD, ÅRHUSVEJ 35 A-I M.M.

Til Rikke Stæhr Jensen !
 
Tak for dit hurtige svar.
Med hensyn til mit forslag om ændring af til- og frakørselsforhold til ejendommene Århusvej 35 A-I, som er den ene del af min henvendelse, så er
det OK at Vej og Trafik retter henvendelse til mig.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Den anden del af min mail vil jeg der imod gerne have journaliseret som en indsigelse til KP17.
 
INDSIGELSE TIL KP17:
 
Lokalplan 142R ”Århusvej/Strømmen” som blev endelig vedtaget den 8. februar 1982 har nu ligget underdrejet i ca. 34 år. På borgermødet i
forbindelse med kommuneplan 2013 stillede jeg et direkte spørgsmål til de tilstedeværende politikere/teknikere :
 
”Hvornår forventes det at planerne om en 4-sporet, facadeløs mototrafikvej fra Hammelvejen til krydset ved Rosenørnsgade/Toldbodgade bliver
realiseret ?”
 
Svaret fra politikere/teknikere var dengang, at det tidligst ville blive om 30 år (om nogensinde), da man politisk/teknisk var mere interesseret til at
fremme en østbro over fjorden.
 
Jeg synes ikke at det er rimeligt at et stort antal lodsejere – primært langs Århusvej – i over 30 år har skullet leve med restriktioner på deres
ejendomme. ”Chancen” for at lokalplan 142R bliver realiseret i løbet af de næste 30 år anser jeg – med henvisning til ovenstående svar – for at være
meget lille.
 
Derfor mener jeg at lokalplanen skal fjernes/revideres.
 
En mailbekræftelse på at denne mail med bilag er modtaget imødeses snarest.
 
 
Med venlig hilsen
Søren Ejlersen
Århusvej 35 F
8960 Randers SØ
Mobil 2388 7936
mailto:ejlersen@outlook.com
 
Fra: kp17 [mailto:kp17@randers.dk] 
Sendt: 8. december 2016 14:16
Til: 'Søren Ejlersen' <ejlersen@outlook.com>
Emne: SV: FORSLAG TIL ÆNDREDE TIL– OG FRAKØRSELSFORHOLD, ÅRHUSVEJ 35 A-I M.M.
 
Til Søren Ejlersen
 
Tak for din henvendelse.
 
Jeg er blevet orienteret om at Vej og trafik vil besvare din henvendelse snarest. Jeg anser mest din bemærkning som en mail til Vej og trafik og vil
derfor ikke journalisere og behandle den som en indsigelse til kommuneplanen, med mindre du insistere på dette.
 
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger
89151552

Fra: Søren Ejlersen [mailto:ejlersen@outlook.com] 
Sendt: 4. december 2016 23:3240
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Til: Veje og Trafik <Veje.og.Trafik@randers.dk>; kp17 <kp17@randers.dk>
Cc: Henning Christensen (Miljø og Teknik) <Henning.Christensen.Miljo.og.Teknik@randers.dk>
Emne: FORSLAG TIL ÆNDREDE TIL– OG FRAKØRSELSFORHOLD, ÅRHUSVEJ 35 A-I M.M.
 
Til Veje og Trafik !
 
Som beboer i ”Ejerlauget Parken” (Århusvej 35F) er det som oftest forbundet med meget stor gene når jeg skal fra vores vej ud på den MEGET
trafikerede Århusvej. Hvis en bil fra vores vej skal ud på Århusvej i sydgående retning og der samtidig skal en bil fra Elmevej i nordgående retning
opstår der ofte farlige og tilspidsede situationer, specielt når biler i sydgående retning ved krydset Vorup Boulevard/Århusvej IKKE respekterer,
gult/rødt trafiklys.
 
Aktualiseret af en skrivelse fra Miljø og Teknik af den 30/11-2016 (82.21.00-G01-1-16) om nedrivning af ejendommen Århusvej 35 A (ejet af Randers
Kommune), skal jeg derfor stille forslag om ændrede til- og frakørselsforhold primært for ejendommene Århusvej 35 A-I.
 
Mit forslag fremgår af medsendte skitse, men jeg vil pege på, at det primære for mig er forslaget om at Valdemarsvej forbindes med den
eksisterende nedkørsel til Ejerlauget Parken, samt at der etableres en forlængelse af det eksisterende autoværn, som vist på vedhæftede forslag.
 
Trafikalt set mener jeg at det vil være fornuftigt,

·         at Elmevej blændes af med autoværn,
·         at der etableres en vendeplads i bunden af Valdemarsvej
·         at Vorup Boulevard forlænges til Holmsgårdsvej

 
Lokalplan 142R ”Århusvej/Strømmen” som blev endelig vedtaget den 8. februar 1982 har nu ligget underdrejet i ca. 34 år. På borgermødet i
forbindelse med kommuneplan 2013 stillede jeg et direkte spørgsmål til de tilstedeværende politikere/teknikere :
 
”Hvornår forventes det at planerne om en 4-sporet, facadeløs mototrafikvej fra Hammelvejen til krydset ved Rosenørnsgade/Toldbodgade bliver
realiseret ?”
 
Svaret fra politikere/teknikere var dengang, at det tidligst ville blive om 30 år (om nogensinde), da man politisk/teknisk var mere interesseret til at
fremme en østbro over fjorden.
 
Jeg synes ikke at det er rimeligt at et stort antal lodsejere – primært langs Århusvej – i over 30 år har skullet leve med restriktioner på deres
ejendomme. ”Chancen” for at lokalplan 142R bliver realiseret i løbet af de næste 30 år anser jeg – med henvisning til ovenstående svar – for at være
meget lille.
 
Derfor mener jeg at lokalplanen skal fjernes/revideres.
 
En mailbekræftelse på at denne mail med bilag er modtaget imødeses snarest.
 
Med venlig hilsen
Søren Ejlersen
Århusvej 35 F
8960 Randers SØ
Mobil 2388 7936
mailto:ejlersen@outlook.com
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Fra: Jeppe Bjerregaard Kornum [v14386@campus.aams.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 15-12-2016 03:24
Modtaget Dato: 15-12-2016 03:24
Vedrørende: Biogas anlæg

Hej Randers kommune 

Jeg hedder Jeppe Kornum jeg bor i Randers kommune og studere på aarhus maskinmester skole. 

Jeg er under udarbejdelsen af et skole projekt blevet opmærksom på Randers kommunes plan om at bygge et nyt biogas anlæg, og
jeg vil gerne komme med en ide til en placering. 

Jeg mener at en udbyggelse af biogas anlægget ved Randers central spildevandsanlæg vil være en ideel placering rent teknisk.
Dette er der flere grunde til, først og fremmest har renseanlægget deres egen biogas produktion, så der vil umiddelbart ikke være
noget problem ved udbyggelse af dette. 

Dernæst vil det være optimalt da rensningsanlægget allerede er forbundet til naturgas nettet, så der vil ikke være en stor udgift til
etablering af nye rørledninger ved tilfælde af en eventuel opgradering til bionaturgas. I forbindelse med dette tænker jeg at Verdo
potentielt vil være interesseret i at aftage bionaturgassen da de går meget op i et grønt image samt at der er et meget højt tilskud til
EL produktion fra biogas lige nu. 

Dernæst er det optimalt da slam fra rensningsanlægget eller organisk stof fra lossepladsen (rensningsanlægget er i dialog med
lossepladsen om at modtage deres organiske affald) kan blandes med gyllen for at opnå en mere tilfredsstillende biogas produktion.

Da rensninganlæggets primære funktion er at rense vand kunne det måske være hensigtsmæssigt at sælge deres nuværende anlæg
til et andet firma som vil stå for udbyggelsen og efter følgende produktion.

Jeg har ikke undersøgt lokalplaner mm. men rent teknisk vil det give god mening med en udbyggelse.

Mvh Jeppe Kornum
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Fra: Plan [Plan@randers.dk]
Til: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]
Cc: Britta Pørksen [Britta.Porksen@randers.dk]
Sendt dato: 03-01-2017 14:19
Modtaget Dato: 03-01-2017 14:19
Vedrørende: VS: Vedr. nyt område i kommuneplanen
Vedhæftninger: image001_1793.gif

5e_Neder_Hornbæk.pdf

Hej Karina.
 
Mail til dig.
Så vidt jeg kan se må det være et forslag om inddragelse af areal til boliger i Forslag til Kommuneplan 2017.
 
Venlig hilsen

Merethe Bering
Teknisk Designer
89151558

Fra: Henrik Birch-Præst (Bjørn Christiansen Landinspektører) [mailto:hp@landbjorn.dk] 
Sendt: 3. januar 2017 12:50
Til: kp17 <kp17@randers.dk>; Rikke Stæhr Jensen <Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk>; Plan <Plan@randers.dk>
Cc: michal.duch@icloud.com; michal@dvd-danmark.dk
Emne: Vedr. nyt område i kommuneplanen
 
Til Randers Kommune, Planafdelingen – samt Rikke Stæhr Jensen fra Planafdelingen.
 
I forbindelse med Jeres arbejde med den kommende kommuneplan ønsker ejeren af matr.nr. 5e Neder Hornbæk By, Hornbæk at få en del af
ejendommen med i kommuneplanen til fremtidig boligbebyggelse. Vedhæftede kort viser området, som det handler om. Det har et areal på ca.
34.000 m² og grænser op til eksisterende bebyggelse mod både øst og vest. Mod nord er der et åbent areal op mod Viborgvej, og mod syd er engene
mod Gudenåen. Vejadgang kan ske fra O. Jürgensens Vej og Niels Ebbesens Vej som vist på kortet.
 
Ejeren har oplyst, at området er tørt på stedet året rundt, og han vurderer, at det vil være muligt at bygge der. Han er indstillet på skulle udføre
særlig fundering på stedet, herunder evt. pilotering som følge af placeringen tæt på Gudenåen og engene i området. Der vil kunne laves et fantastisk
boligområde på stedet med en flot beliggenhed og med naturen inden for meget kort afstand. Ejeren forestiller sig tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager,
og med bedst mulig udnyttelse af udsigtsmulighederne mod syd.
 
Vi er klar over, at kommuneplanen er i offentlig høring lige nu og håber, at det vil være muligt at indlemme området i planen.
 
Vi ser frem til at modtage Jeres svar.
 
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Birch-Præst, Landinspektør, Indehaver

86 42 24 77

hp@landbjorn.dk

www.landbjorn.dk

 

 

 

 

Vi kendes på hurtig, sikker og tryg levering!

Aarhus: Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N, Tlf: 86 10 20 66
 
Randers: Jordsmonnet 2, 8900 Randers C, Tlf: 86 42 24 77
 
Syddjurs: Hovedgaden 16B, 8410 Rønde, Tlf: 86 36 53 84
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Grenaa: Kornblomstvej 6, 8500 Grenaa, Tlf: 86 36 53 84
 
Viborg: Stenshøj 15, 8800 Viborg, Tlf: 86 42 24 77
 
Bjørn Christiansen Landinspektører er medlem af Den Danske Landinspektørforening (www.ddl.org) og forsikret ved Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring
(www.lge-forsikring.dk). Landinspektører hos Bjørn Christiansen Landinspektører har opnået dansk beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde. Beskikkelsen er givet af
Geodatastyrelsen (www.gst.dk).
 

44

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Viborgvej

Niels Ebbesens Vej

Ca. 34000 m2

Del af matr.nr. 5e

Vejadgang
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Oversigtskort for del af matr.nr. 5e Neder 
Hornbæk By, Hornbæk 

Tegning nr.: 
5e_neder_hornbæk.bnr 

 Målforhold: 2500, Format: A4 

Udarbejdet i forbindelse med anmodning om indlemmelse af området til 
fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. 

Udarbejdet d.17. december 2016 af Henrik Birch-Præst. 

 

 

Dato: 17. december 
2016 

Initialer: HP J.nr: 2016001 

Bjørn Christiansen Landinspektører 

V/ Lars Gorm Andersen og Henrik Birch-Præst 

Tlf: 86422477 (Randers), 86365384 (Rønde), 86102066 (Århus) 
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BJØRN CHRISTIANSEN
LANDINSPEKTØRER

w w .land bjo r n .dk
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Fra: Karina Lindved [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KARINA LINDVED141]

Til: 'Helstrup Montage' [helstrup-montage@c.dk]
Sendt dato: 17-01-2017 12:52
Modtaget
Dato: 17-01-2017 12:52

Vedrørende: ang. høringssvar til kommuneplan

Hej Ole
 
Tak for snakken tidligere.
 
Som aftalt sender jeg dig et udkast til dit høringssvar, som vi sammen skrev ned til mødet idag. Hvis du er enig med indholdet kan du bare skrive
tilbage til mig, så lader jeg det indgå som høringssvar. Jeg har markeret det med grønt herunder.
 
Hvis du godkender det som dit høringssvar, vurderer vi det i forbindelse med den politiske behandling, og du vil få besked når kommuneplanen er
endeligt vedtaget.
 
Høringssvar fra Ole Mikkelsen, nedskrevet af Kommuneplanlægger Karina Lindved til møde d. 17.01.17:
 
I forslag til kommuneplan 2017 ejendommen matr. 8r Helstrup By, Helstrup ændret fra Blandet bolig og erhverv til rekreativt område.
Grundejer Ole Mikkelsen ønsker ikke denne ændring, da han er bekymret for at det indskrænker mulighederne for byggeri på grunden. Han vil gerne
sikre sig, at der stadig er de samme byggemuligheder på grunden, da han ønsker at bygge en stald.
Han mener at have haft en byggeret på grunden, som nu er taget fra ham. Skulle han f.eks. sælge sin ejendom ville den efter hans mening være
væsentligt mindre værd efter ændringen. Før ændringen er det hans opfattelse, at han kunne udstykke jorden til boliger. For 20 år siden var det den
besked hans forældre fik fra Kommunen.
 
Derudover vil han gerne påtale, at der ikke sendes direkte besked til grundejer når sådanne ændringer laves. Han synes det er svært at vide, hvornår
man skal være opmærksom og dermed reagere på ændringer. Det føles som om Randers Kommune prøver at snige ændringer ind i Kommuneplanen
uden at nogen opdager det.
 
________________________
 
Jeg har desuden spurgt mine kolleger i forhold til den faldefærdige bygning du talte om. Kommunen kan måske gribe ind, hvis det er til fare eller
stor gene for folk der færdes i byen. Du kan skrive en klage ind til byggesag@randers.dk og så vi de kigge på ejendommen og vurdere om det er
noget vi kan gå ind og hjælpe med. Du kan også ringe på Tlf. 89 15 51 00 og tage en snak med en byggesagsbehandler. Jeg kan ikke love dig, at
byggesag kan gøre noget i præcis dette tilfælde, men det er da et forsøg værd.
 
Venlig hilsen

Karina Lindved
Byplanlægger, Urban designer

Randers Kommune
Plan og Byg
Odinsgade 9 - E.2.82
8900 Randers

89151027 - 29449850
Karina.Lindved@randers.dk

planlaeging.randers.dk
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Fra: Helstrup Montage [helstrup-montage@c.dk]
Til: Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk]
Sendt dato: 18-01-2017 07:52
Modtaget Dato: 18-01-2017 07:52
Vedrørende: Re: ang. høringssvar til kommuneplan

Hej Karina
 
Det ser fint ud , lige som vi snakkede om . Det er godkendt.
 
Med venlig hilsen

Ole Mikkelsen, Helstrup Montage
Elbækvej 1, Helstrup
8920 Randers NV
Mobil 51 51 93 93
 
From: Karina Lindved
Sent: Tuesday, January 17, 2017 12:52 PM
To: 'Helstrup Montage'
Subject: ang. høringssvar til kommuneplan
 
Hej Ole
 
Tak for snakken tidligere.
 
Som aftalt sender jeg dig et udkast til dit høringssvar, som vi sammen skrev ned til mødet idag. Hvis du er enig med indholdet kan du bare skrive
tilbage til mig, så lader jeg det indgå som høringssvar. Jeg har markeret det med grønt herunder.
 
Hvis du godkender det som dit høringssvar, vurderer vi det i forbindelse med den politiske behandling, og du vil få besked når kommuneplanen er
endeligt vedtaget.
 
Høringssvar fra Ole Mikkelsen, nedskrevet af Kommuneplanlægger Karina Lindved til møde d. 17.01.17:
 
I forslag til kommuneplan 2017 ejendommen matr. 8r Helstrup By, Helstrup ændret fra Blandet bolig og erhverv til rekreativt område.
Grundejer Ole Mikkelsen ønsker ikke denne ændring, da han er bekymret for at det indskrænker mulighederne for byggeri på grunden. Han vil gerne
sikre sig, at der stadig er de samme byggemuligheder på grunden, da han ønsker at bygge en stald.
Han mener at have haft en byggeret på grunden, som nu er taget fra ham. Skulle han f.eks. sælge sin ejendom ville den efter hans mening være
væsentligt mindre værd efter ændringen. Før ændringen er det hans opfattelse, at han kunne udstykke jorden til boliger. For 20 år siden var det den
besked hans forældre fik fra Kommunen.
 
Derudover vil han gerne påtale, at der ikke sendes direkte besked til grundejer når sådanne ændringer laves. Han synes det er svært at vide, hvornår
man skal være opmærksom og dermed reagere på ændringer. Det føles som om Randers Kommune prøver at snige ændringer ind i Kommuneplanen
uden at nogen opdager det.
 
________________________
 
Jeg har desuden spurgt mine kolleger i forhold til den faldefærdige bygning du talte om. Kommunen kan måske gribe ind, hvis det er til fare eller
stor gene for folk der færdes i byen. Du kan skrive en klage ind til byggesag@randers.dk og så vi de kigge på ejendommen og vurdere om det er
noget vi kan gå ind og hjælpe med. Du kan også ringe på Tlf. 89 15 51 00 og tage en snak med en byggesagsbehandler. Jeg kan ikke love dig, at
byggesag kan gøre noget i præcis dette tilfælde, men det er da et forsøg værd.
 
Venlig hilsen

Karina Lindved
Byplanlægger, Urban designer

Randers Kommune
Plan og Byg
Odinsgade 9 - E.2.82
8900 Randers

89151027 - 29449850
Karina.Lindved@randers.dk

planlaeging.randers.dk
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Fra: Anja og Lars Enemark [alenemark@hotmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 18-01-2017 21:56
Modtaget Dato: 18-01-2017 21:56
Vedrørende: Høringssvar til rammeområde 5.01.BE.3 - Udbyhøjvej, Spangen.

Som ejer af Spangen 4 (matrikel 2b, Harridslev By, Harridslev) har jeg hermed følgende indsigelser til Forslag til Kommuneplan 2017:

Da jeg planlægger at opføre tæt-lav-bebyggelse på grunden, ønsker jeg at:

 1)  Afsnittet om bebyggelsesprocenten udvides og specificeres til også at omfatte tæt-lav bebyggelse. Formuleringen kunne være den
samme som anvendes på de andre rammeområder i Harridselv by med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse, fx det overfor
liggende rammeområde 5.01.BE.4 - Udbyhøjvej, Kastanievej: "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35% for åben-lav
boligbyggelse og 40% for tæt-lav boligbyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom."

 2) Afsnittet øvrige bestemmelsers formulering om  "Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri... må tilsammen ikke overstige et
samlet bruttoareal på 250 m2 per ejendom" bliver helt slettet fra rammen. Denne formulering besværliggør og fordyrer en fremtidig
udnyttelse af grunden til opførelse af tæt-lav bebyggelse.

Jeg mener, at ovenstående alene er en tilpasning til almene bebyggelsesregulerende bestemmelser for boligområder.

Med venlig hilsen 

Lars Enemark
Kildevældet 19
8930 Randers NØ
ALEnemark@Hotmail.com
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Fra: Irene og Iver Worm [i.worm@mail.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 22-01-2017 17:40
Modtaget Dato: 22-01-2017 17:40
Vedrørende: Kommuneplan 2017

Omfartsvej ved Asferg.
Den omfartsvej, der er skitseret ved Asferg i kommuneplan 2017, er placeret alt for tæt på bebyggelse. Den bør flyttes længere
væk fra byen.
Dette er der blandt andet følgende grunde til –

-         Støj- og luftforureningen for byen bliver væsentlig. Især støj. Der må forventes mere og hurtigere trafik på
omfartsvejen.

-         Omfartsvejen vil komme til, at gå klods op af et ny udstykket område.
-         En del af boligerne på Koustedvej bliver skilt fra byen.
-         Vejen vil formodentlig have indvirkning på de udendørs anlæg ved Træningshuset.
-         Plaseringen vil have indflydelse på de hastigheds begrænsninger, som omfartsvejen må have.

Venlig hilsen
Iver Worm
Mail: i.worm@mail.dk
Mobil: 2088 7599
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Fra: Niels Kjær Tvedegaard [niels@ifro.ku.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 19-01-2017 10:09
Modtaget Dato: 19-01-2017 10:09
Vedrørende: Spangen 1
Vedhæftninger: Bilag høringssvar.pdf

Signaturbevis_3534.txt

Til Randers kommune

I forlængelse af deltagelse i fint møde i går i Harridslev vedr. kommuneplan for området, sendes hermed høringssvar til kommuneplan 2017 vedr. Spangen 1 i
Harridslev. Undertegnede er ejer af landbruget beliggende på adressen.

Jeg skriver for at bede Jer vurdere, om det er muligt at udvide feltet for en kommende bebyggelse. Det er en bekostelig opgave at nedrive det nuværende
store bygningssæt hvoraf bl.a. et maskinhus og en svinestald er i aktiv brug og dermed har en ikke uvæsentlig brugsværdi for min virksomhed. Det ser derfor ud
til, at det er afgørende for rentabiliteten i projektet, at der bliver lidt mere plads at bygge på.

Jeg oplever meget stor interesse fra medborgere i Harridslev for projektet, herunder at få nedlagt den nuværende svineproduktion.

På vedhæftede bilag kan I se mit ønske til byggefelt.

I må endelig kontakte mig hvis I har spørgsmål.

Har I brug for tilkendegivelser fra Harridslev beboerråd eller fra bestyrelsen for den nye Landsbyklynge vedr. mit ønske?

Venlig hilsen
Niels Tvedegaard
20970273
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:29979812-UID:95188306 + CN=K�benhavns Universitet -
Sikker Digital Post, O=K�benhavns Universitet // CVR:29979812, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Thu Jan 19 10:09:38 CET 2017
Dato for signaturkontrol      : Thu Jan 19 10:09:46 CET 2017

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen u�ndret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja
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Fra: Henrik Nørby Langvang [hnlangvang@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 21-01-2017 17:50
Modtaget Dato: 21-01-2017 17:50
Vedrørende: Høringssvar vedr. rammeområde 1.04.B.21 - Blegen Øst
Vedhæftninger: Høringssvar_2.pdf

Hej !

Vedhæftet er vores høringssvar vedr. nævnte område. Ser frem til en konstruktiv og seriøs behandling vedr. området.

Jeg er naturligvis til disposition for en uddybning af punkterne i svaret.

Vh,

Henrik Nørby Langvang
Møllestensvej 26
8940 Randers SV
Tlf. 2288 4315
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Fra: Ole Sand [kontakt@bogartdk.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 25-01-2017 22:00
Modtaget Dato: 25-01-2017 22:00
Vedrørende: Lysningen 6 / Falkevej ??

Hej Karina
 
Tak for fint informativt møde !
 
Som information, har jeg  tilkørsel fra såvel Lysningen som Falkevej.
 
Vi fik talt  lidt sammen efter mødet og helt overordnet syntes  jeg, at de skræmmebilleder der bliver stillet op fra forretningslivet i Assentoft –
på mange måder kan ende med at blive en begrænsning for  Drastrup/Assentoft udviklingen – lidt bagstræberisk og med hang  til slagside
rent handelsmæssigt.
 
Tilgodeså man  de forretningsdrivende i Assentoft, vil Drastrup med god grund føle  sig forfordelt og den  samlede by  Assentoft-Drastrup  få
slagside  ind mod randers.
 
Denne slagside kan på sin vis  medvirke til  fortsat handel inde i Randers og specielt Randers  Storcenter.
 
Ved at  flytte tyngdepunktet fra vest til midt mellem de to berørte byer, vil man kunne fastholde  en byudvikling i lokalområdet  Assentoft –
Drastrup.
 
I relation til hængslet til E45 er der oplagt mulighed for at forstærke  den kommende bymidte og placering af dagligvarer – butikker til
balancering  mellem de 2 berørte byer.
 
 
Min matrikel.
 
1. mulighed
 
På mødet blev  der  givet udtryk for ønsket om flere mindre boliger – boliger på omkring 100 kvm.  - -  mange beboer i Assentoft   bor faktisk i 
for store huse i forhold til deres alder og tanken om at kunne  bygge eks.  en  gruppe    boliger på 100- 120 kvm på  min matrikel  kunne
måske  være en mulighed.
 
Jeg er nu  bekendt med, at  området  har en ande status men – over tid kunne man meget vel tænke sig, at  området  skiftede  status i stil
med  området  Skolevej i Drastrup.
 
Ydermere  er det faktisk sådan, at  Lysningen 2 er ejet af  Kirkens Korshær – nr. 4   af undertegnede  - tideligere virksomhed  der  nu er
nedlagt og der  nu udelukkende er privat bolig – med tilknyttet  erhvervsmulighed der  dog ikke benyttes.
 
I relation til min egen matrikel, villet  evt. salg jo i virkeligheden kunne ende med en form for  bolig og industri – som det er tilladt   - hvilket 
formentlig vil  være en kæp i hjuet på de tanker man gør sig omkring  en bymidte.
 
Hvad angår Lysningen 6 (Henrik Phil),  er det jo nu en kold lagerhald som udelukkende  anvendes til opbevaring af  lyd og lys effekter.
 
Min  opfattelse er derfor, at man  kunne  ændre status for området fra  industriområde til  boligområde  for matriklerne 2 4 og 6 – det vil
formentlig ske inden for en overskuelig årrække.
 
Lokalt har vi en række håndværksvirksomheder der  vil være yderst interesseret i at bygge  8 – 10  mindre  “seniorboliger”  a la 
Pyramidehuset  som Sander Mikkelsen er  en ørn til at bygge.
 
Med et perspektiv på 12 år, noget sandsynligt.
 
 
2. mulighed
 
En anden  mulighed kunne være, at  der på grunden blev placeret en dagligvarevirksomhed(eks. REMA 1000) på ca. 1000 kvm. + 1000 kvm. til
parkering og stadig  kvm.  til overs.  – da der via  Falkevej  allerede  er fine tilkørselsforhold.
 
Jeg er  interesseret i at vide, hvilke af de  2 muligheder der  er mest sandsynlige og også interessante for  Randers Kommune – i min optik er
begge interessante men, om de er mulige  at få godkendt ved Randers  Kommune er jo en helt anden sag.
 
Et minus ved en evt.  placering af dagligvarebutik  på Lysningen 4 er jo, at Randers Kommune så ikke sælger en del af jordstykket på østsiden
af  Skovduevej.
 
 
Det var mange ord – svært  at koge ned til mindre men jeg tror,  du er med på mine tanker. – du er meget velkommen til at  ringe  hvis  du har
ønsker op at spørge ind.62
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3  senarier
 
1. salg som det er nu,  med risiko/mulighed for industri lige op af  den nye bymidte
2. etablering af   8 – 10  “seniorboliger”   100 – 120 kvm – måsk enkelte lidt større
3. etablering af dagligvarerbutik på eks. 1000 kvm. (REMA 1000)
 
Viser der sig behov for et møde, kommer jeg gerne.
 
 
 
Hej
 
Ole Sand
Lysningen 4
8960 Randers SØ
51170785
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Fra: Morten Olsen [will81.o@hotmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 26-01-2017 18:01
Modtaget Dato: 26-01-2017 18:01
Vedrørende: Indsigelse vedr Vejreservation Asferg

Koustedvej 15, Asferg                       Hej KP17
I forbindelse med en efterhånden meget lokalt omtalt omfartsvej syd om Asferg by retter vi nu henvendelse til jer eftersom vi kan forstå at en sådan omfartsvej i
dén grad får konsekvenser for os og vores ejendom såfremt den skulle føres ud i livet, os oplyst vil den omtalte vej skulle passére umiddelbart op langs, hvis
ikke igennem vores matrikel, hvilket vi naturligvis vil gøre indsigelse imod.
Ydermere vil en sådan omfartsvej være en katastrofe for det efterhånden voksende vildtliv i området, og det vil formentlig heller ikke være et interessant område
for nytilflyttere ligesom det heller ikke er for os, havde vi været oplyst om denne servitut/reservation af vej havde vi ikke valgt at bosætte os her med risiko for at
få en vej med tung trafik i vores indkørsel!

Udover denne INDSIGELSE er der også nogle spørgsmål der rejser sig i forhold til opførelse af ny/tilbygning eller genopbygning på matriklen, påvirker denne
vejreservation vores muligheder i den forbindelse?
Såfremt hvordan?

Vi er dd blevet oplyst at der foregår en høring i Fårup her til aften som vi desværre ikke har mulighed for at deltage i, der havde vi formentlig kunne få svar på
vore spørgsmål, men vi håber selvfølgelig at høre fra jer alligevel.

På forhånd tak
Susanne og Morten Olsen
Koustedvej 15, Asferg
8990 Fårup
Tlf: 60811054

Sendt fra min iPhone
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Fra: kp17 [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KP173B7]

Til: 'Morten Olsen' [will81.o@hotmail.com]
Sendt dato: 10-02-2017 11:16
Modtaget
Dato: 10-02-2017 11:16

Vedrørende: SV: Indsigelse vedr Vejreservation Asferg

Hej Susanne og Morten

Jeg er ved at behandle indsigelser og i den forbindelse blev jeg opmærksom på jeres spørgsmål omkring, hvordan en vejreservation vil påvirke
byggemulighederne på jeres matrikel.

En vejreservation i kommuneplanen vil naturligvis indgå i overvejelserne i forbindelse med bygge- og landzonetilladelser, og der vil derfor altid skulle laves en
vurdering af hvor aktuel en vejreservation er, og om det er noget, der er planer om at realisere indenfor kort tid.

I dette tilfælde er det vores vurdering, at vejreservationen ikke vil danne grundlag for afslag til byggeri på ejendommen i de næste mange år, men jeg kan
selvfølgelig ikke give en garanti for dette.

I forhold til jeres indsigelse ang. vejreservationens placering, bliver dette behandlet sammen med de øvrige høringssvar, og i vil få besked om, hvorvidt det giver
anledning til ændringer i kommuneplanen efter den politiske behandling i juni 2017.

Venlig hilsen

Karina Lindved 
Byplanlægger, Urban designer

Randers Kommune 
Plan og Byg 
Odinsgade 9 - E.2.82 
8900 Randers

89151027 - 29449850 
Karina.Lindved@randers.dk

planlaeging.randers.dk 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Morten Olsen [mailto:will81.o@hotmail.com] 
Sendt: 26. januar 2017 18:01 
Til: kp17 <kp17@randers.dk> 
Emne: Indsigelse vedr Vejreservation Asferg

Koustedvej 15, Asferg                       Hej KP17 
I forbindelse med en efterhånden meget lokalt omtalt omfartsvej syd om Asferg by retter vi nu henvendelse til jer eftersom vi kan forstå at en sådan omfartsvej i
dén grad får konsekvenser for os og vores ejendom såfremt den skulle føres ud i livet, os oplyst vil den omtalte vej skulle passére umiddelbart op langs, hvis
ikke igennem vores matrikel, hvilket vi naturligvis vil gøre indsigelse imod.

Ydermere vil en sådan omfartsvej være en katastrofe for det efterhånden voksende vildtliv i området, og det vil formentlig heller ikke være et interessant område
for nytilflyttere ligesom det heller ikke er for os, havde vi været oplyst om denne servitut/reservation af vej havde vi ikke valgt at bosætte os her med risiko for at
få en vej med tung trafik i vores indkørsel!

Udover denne INDSIGELSE er der også nogle spørgsmål der rejser sig i forhold til opførelse af ny/tilbygning eller genopbygning på matriklen, påvirker denne
vejreservation vores muligheder i den forbindelse?

Såfremt hvordan?

Vi er dd blevet oplyst at der foregår en høring i Fårup her til aften som vi desværre ikke har mulighed for at deltage i, der havde vi formentlig kunne få svar på
vore spørgsmål, men vi håber selvfølgelig at høre fra jer alligevel.

På forhånd tak 
Susanne og Morten Olsen 
Koustedvej 15, Asferg 
8990 Fårup 
Tlf: 60811054

Sendt fra min iPhone
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Fra: Niels Kjær Tvedegaard [niels@ifro.ku.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 27-01-2017 09:01
Modtaget Dato: 27-01-2017 09:01
Vedrørende: Harridslev
Vedhæftninger: Komuneplan revision 2016, skrivelse til Randers kommune.doc

Harridslev Beboerråd holdt møde i går (26/1) hvor blandt andet den nye kommuneplan var på dagsordenen.

Vi er lidt i tvivl om kommende nye veje og fortov skal indgå i en kommuneplan. For en sikkerhedsskyld vil vi gerne endnu engang gøre opmærksom på
vores/byens ønske om fortov på Halagervej/Dr Madsensvej samt gøre opmærksom på vores ønske om på sigt, at få en omfartsvej nord/nordøst for Harridslev -
det er ikke mindre aktuelt nu med udsigt til en realisering af "Kraftcenter Korshøj" Det oprindelige forslag og begrundelserne er vedhæftet og har baggrund i
vores udviklingsplan for byen.

I må endelig kontakte os ved spørgsmål

Med venlig hilsen
Harridslev Beboerråd
v. Niels Tvedegaard
20970273
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Til: Randers Kommune,
Teknisk forvaltning, Planafdelingen,
Laksetorvet, 
8900 Randers C

Februar 2016.

Da vi er bekendt med, at Randers kommune i år 2016 skal foretage revision af 
kommuneplanen for Randers kommune tillader vi os hermed at gøre opmærksom på, 
at vi i Harridslev i 2014 / 15 udarbejdede en:

Udviklingsplan for Harridslev og den nærmeste omegn.
(Den findes i sin fulde formulering på Randers kommunes hjemmeside) 

Da vi gerne vil i dialog med planlægningsafdelingen i forbindelse med arbejdet 
med revisionen af kommuneplanen, tillader vi os at fremsende følgende udtræk 
med ønsker og mål (alle beskrevet i udviklingsplanen) for udviklingen i Harridslev:

Der mangler stier, fortov osv.
Dr. Madsensvej / Halagervej
Der er mange mennesker som færdes i den ældre del af byen, dels skolebørn, motionister og 
personer til og fra Brugsen og rutebilen ved Udbyhøjvej.
Sikkerhedsmæssig kan den foreslåede løsning være et godt tiltag.
Hvad vil vi?
Have etableret fortov på Halagervej fra Dr. Madsensvej til Kastanjevej – forbi bl.a. det tidl. 
Forsamlingshus, hvor der er meget ”tung” trafik. 
Dette bør udføres først pga. trafiksikkerheden!
Dr. Madsensvej: Ønsker etableret fortov fra Brugsen og ad Dr. Madsensvej hele vejen gennem den 
ældre bydel ud til Udbyhøjvej. 
Hvad kan vi?
Forespørgsel til Randers Kommune. 
Kontakte lokale politikere.

Der mangler fortov. (Gadelys er under udførelse).
Sagavej - ved det grønne område.
Der er mange mennesker som færdes på dette stykke, dels skolebørn, motionister og personer til og 
fra busstoppestedet ved Sagavej / Udbyhøjvej.
Sikkerhedsmæssig kan den foreslåede løsning være et godt tiltag.
Hvad vil vi?
Have etableret fortov på det sidste stykke langs det grønne område.
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Hvad kan vi?
Forespørgsel til Randers Kommune.
Kontakte lokale politikere.

Indsatsområder i øvrigt - til brug ved lokalplanlægning:

Omfartsvej nord / nordøst for Harridslev by, så trafikken fra Albækvej og Halagervej, kan 
føres nord om byen, og dermed uden om bymidten ud på Udbyhøjvej nord for Harridslev.

Anlæg en sådan omfartsvej vil dels være en meget stor fordel for trafikken – både den tunge 
landbrugstrafik og bustrafikken til Korshøjskolen og et evt. udvidet idrætsanlæg ved 
Korshøjhallen -   på langt sigt, og det vil begrænse behovet for udlægning af fortov i den gamle 
bydel.

Erhvervsgrunde ved ny omfartsvej nord for Harridslev. 
Her er der tale om en videreudvikling af erhvervsområdet ved Logevej, Harridslev, men langs den 
foreslåede omfartsvej. (Se evt. skitsen på bagsiden af udviklingsplanen)!
Dette vil give mulighed for mindre erhvervsvirksomheder i Harridslev, og dermed fremme 
erhvervsudviklingen.

Arealer til mindre boliger i midtbyen, fx på arealer ved Spangen, Harridslev 
- hvis der bliver ledige arealer - så der evt. kan bygges boliger til ældre borgere tæt ved 
indkøbsmuligheder.
Der ser ikke ud til på kort sigt at være behov for flere ældreboliger i Harridslev, men lejeboliger 
er ofte efterspurgt.

Skovplantning og sti anlæg ved bækken mellem Harridslev og Albæk – som en form for 
”Møllebækpark”. Arealet er udlagt i bestående kommuneplan, men en begyndende tilplantning 
samt anlæg af stier på området vil være en god ide.

Anlæg fra stier fra den sydlige bydel og til Korshøjskolen, dels for skoleelever, og dels som 
”vandrestier” for beboere i almindelighed.

Hvad kan vi? 
Forelægge det anførte for Randers Kommune, så det drøftes i forbindelse med planlægning, fx 
kommuneplan revision.
Hvad vil vi?
Aktivt påvirker kommuneplanlægningen.
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Udviklingsplan er ”skabt” på følgende måde:
I foråret 2014 blev alle foreninger og institutioner i Harridslev indbudt til et møde for at få afklaret 
interessen for en ”udviklingsplan”. 
12 repræsentanter mødte frem, og følgende foreninger var repræsenteret:
Kirken, Korshøjskolen v. skolelederen og medlemmer af skolebestyrelsen, Korshøjhallen, 
Harridslev Rideklub, Idrætsforeningen SMIFF, Erhvervsklubben ”Harridslevs Venner”, Harridslev 
Pensionistforening, Harridslev Vandværk samt 2 initiativtagere til mødet.
Der var stor interesse for at få gennemført arbejdet med en udviklingsplan for Harridslev og omegn. 
Det blev aftalt at igangsætte arbejdet i september 2014, og indbydelser blev af FDF – Harridslev 
husstandsomdelt til ca. 540 husstande. Tak for det!
Der er i efteråret 2014 og vinteren 2015 afholdt 5 møder på Korshøjskolen, hvor deltagerantallet har 
været mellem 32 og 10 kvinder og mænd.
Der er foretaget en ”SWOT – analyse” (Styrker, svagheder, muligheder og trusler) ved gruppearbejde 
med deltagerne, og dette har ført til det foranstående resultat.                                                                                                                                                         
Udviklingsplanen fremlægges på er ”stormøde” for borgerne i Harridslev i marts 2015.
Trykning af udviklingsplanen er støttet af ”Harridslevs Venner”.
På dette møde blev det besluttet om evt. etablering af ”Harridslev beboerråd”.  Det ER sket.

Vi deltager meget gerne i et møde med forvaltningen for at forklare og begrunde 
udviklingsønskerne yderligere, når det må være forvaltningen belejligt.

Harridslev, primo feb. 2016.

Søren Habekost, ”Harridslevs venner”  Mikkel Mandal, Harridslev Beboerråd. 
Erhvervsdrivende i Harridslev og omegn. Forening valg af beboerne. 
E-mail:  07487@coop.dk E-mail: hamselv@mikkelmandal.dk 

________________________________________________________________________________

Verner Tvedegaard, Ole H. Clausen,
Initiativtager til udviklingsplan. Tovholder vedr. udviklingsplanen.
E-mail: verna.tv@hotmail.com E-mail: olehorsagerclausen@gmail.com 
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Fra: Søren Rousing Djernæs-Andersen [soeren.rousing@ssi-schaefer.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 27-01-2017 13:45
Modtaget Dato: 27-01-2017 13:45
Vedrørende: SV: Skolevangen 15, 8983 Gjerlev

Hej Rikke
 
Tak for en god samtale.
 
Som aftalt, ønsker jeg at gøre indsigelse, og dermed få Skolevangen 15 indenfor landsbyafgrænsningen.
Med mindre jeg hører fra dig, antager jeg at min indsigelse er formuleret korrekt.
 
God weekend.
 
Med venlig hilsen / Best Regards,
 
Søren Rousing Djernæs-Andersen | Finance Manager | North & East Europe
Mobile +45 28 57 53 66

Website | Linkedin | YouTube | Facebook | Webshop
 
Fra: kp17 [mailto:kp17@randers.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 13:29
Til: Søren Rousing Djernæs-Andersen <soeren.rousing@ssi-schaefer.dk>
Emne: SV: Skolevangen 15, 8983 Gjerlev
 
Hej Søren
 
Jeg har svært ved at svare dig mere direkte end det jeg allerede har gjort. Det skyldes at en landzone tilladelse altid er en konkret vurdering.
Du er velkommen til at ringe til mig så kan vi tage en snak eller jeg kan måske sende dig videre til nogle andre, hvis du går med konkrete ideer.
 
Jeg har forsøgt at ringe en enkel gang til dig.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552 

Fra: Søren Rousing Djernæs-Andersen [mailto:soeren.rousing@ssi-schaefer.dk] 
Sendt: 26. januar 2017 19:32
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: SV: Skolevangen 15, 8983 Gjerlev
 
Hej
 
Jeg vil gerne vide hvad det har af konsekvenser at ligge det ene eller andet sted?
Er det muligt?
 
På forhånd tak
 
Med venlig hilsen / Best Regards,
 
Søren Rousing Djernæs-Andersen | Finance Manager | North & East Europe
SSI SCHÄFER A/S | Ved Stranden 1 | 9560 Hadsund | Denmark
Mobile +45 28 57 53 66
sra@ssi-schaefer.dk
 
Website | Linkedin | YouTube | Facebook | Webshop
 
 
 
Hej Søren
 
Tak for din henvendelse.
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Du vil ikke kunne komme i byzone, da Enslev er en landsby i landzone og derved er din nabo også i landzone. Men når du ikke har dyrehold eller påtænker det
i fremtiden vil det være en fordel for dig at komme indenfor landsbyafgrænsningen. Det skyldes planlovens bestemmelser om landzoneadministration.
 
Ved renovering, tilbygninger eller ændret anvendelse vil du stadig skulle have en landzonetilladelse, men ved at være placeret indenfor landsbyafgrænsningen vil
sandsynligheden for at få tilladelse til det nævnte være væsentlige større.
 
Det skyldes at landsbyafgrænsningerne netop har til formål at sikre mod spredt byggeri i det åbne land, men at bibeholde muligheden for at udvikle byerne.
 
Dine spørgsmål omkring Køb og salg af omkringliggende jord, Ejendomsforsikring og Salg af ejendom har jeg svært ved at svare på, da kommuneplanen ikke
direkte har indflydelse på dette. 
 
Hvis du gerne vil have ejendommen indenfor landsbyafgrænsningen skal du bare svare på denne mail. Så håndtere jeg det som et høringssvar.
 
 
Venlig hilsen
 
Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger
 
89151552 - 21129060
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Søren Rousing Djernæs-Andersen [mailto:soeren.rousing@ssi-schaefer.dk]
Sendt: 22. januar 2017 08:58
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Skolevangen 15, 8983 Gjerlev
 
Hej
 
Jeg er ejer af ejendommen på skolevangen 15, enslev, 8983 Gjerlev,
 
Vi købte ejendommen i 2006.
Den er pt beliggende i landzone, men der har ikke været landbrug med drift i den tid. Heller ikke andet erhverv.
 
Hvilke konsekvenser har det for os om vi ligger i landzone eller alternativt byzone som vores naboer?
 
Især er det vigtigt for os at vide hvilke konsekvenser det har for følgende:
 
Køb og salg af omkringliggende jord
Byggetilladelse
Ejendomsforsikring
Salg af ejendom
Nedrivning
 
Venligst bekræft modtagelse og svar i god tid inden den 7. Februar så det er muligt at gøre evt. indsigelse.
 
På forhånd tak og god dag.
 
Vh
Søren Rousing Djernæs-Andersen
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Fra: Jørgen Møller [jm@plan.aau.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 28-01-2017 10:32
Modtaget Dato: 28-01-2017 10:32
Vedrørende: Revision af rammebestemmelser for Færgeområdet i Mellerup

Hej.
 
På vegne af Mellerup Bylaug vil jeg foreslå, at der indledes en dialog mellem kommunen, Bylauget, Digelauget og Færgen  om at ændre og
modernisere rammebestemmelserne i retning af, at området både skal kunne rumme færgens behov for arealer og bygninger, men at der også i de
ny rammebestemmelser indtænkes , at stedet i fremtiden i højere grad bliver et centralt sted ( et hotspot) for oplevelser i bred forstand med
udgangspunkt i den  fantastiske beliggenhed som  stedet, hvor man kan køre helt frem til fjorden, bruge cafeen som kulinarisk mødested, sætte et
utal af redskaber og boards, både osv. i vandet, samtidig med, at motionister på cykel, som løbere og fodgængere bruger stedet som start eller
endemål for både lokale og regionale ture på fjorddiget mod Randers på vi kalder den grønblå Rambla fra ”Østerbro til Østervold”.
 
Det kræver større P-arealer og bedre toilet og- badefaciliteter, end dem der findes pt, og sandsynligvis også flere faciliteter end dem vi søger om
aktuelt. (Et handicaptoilet + et brusebad) I fremtiden vil der også kunne blive brug for plads til  bygninger/anlæg til formidling omkring Randers Fjord
som Naturpark osv.
 
En moderniseret /udvidet/gentænkt rammedel, der umiddelbart giver plads til en lokalplan, hvor vi kan udfolde disse ting (og flere til) vil efter
vores mening give overskud til at tænke nye tanker og de fremtidige forhold var afklaret med  en række statslige styrelser og kommunale
myndigheder, som umuliggør eller forsinker de ting, som vi gerne vil udfolde.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Jørgen Møller
Formand
Mellerup Bylaug.
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Fra: F.L. Automatic [mail@flautomatic.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: Morten Aabo [morten.aabo@randers.dk]
Sendt dato: 29-01-2017 09:20
Modtaget Dato: 29-01-2017 09:20
Vedrørende: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
Vedhæftninger: image001_14048.png

Hej med jer. Fandt anden adresse, håber at det går igennem nu- sætter Morten Aabo på cc så han også kan få den rettet
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 29. januar 2017 09:12
Til: 'kp@randers.dk'
Emne: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, fik denne retur med fejl på mail. Prøver igen
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 18:38
Til: 'kp@randers.dk'
Cc: coj@randers.dk; Morten Aabo (morten.aabo@randers.dk); john.rasmussen@randers.dk
Emne: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, jeg har dags dato modtaget nedenstående afslag fra Morten Aabo, jeg beder jeg genvurdere sagen, Jeg ønsker 20.000m2 jord på vest
siden af den hal som frellesen kaffe er  placeret i.
Min begrundelse er flg : Jeg har Pt. Byggetilladelse til opførelse af 1200 m2 hal på Haslund klostervej 17, dette er på syd siden af Ulvehøj,  men jo
stadig iblandt huse og i Haslund by.
Hvis jeg får byggetilladelse  hvor jeg ønsker, kan jeg flytte min produktion hen til rundkørslen, VÆK fra byen og nedrive den hvide hal på nr. 19 + gul
hal på nr. 15 – dette vil så give mulighed for alm.                Parcelhus byggeri, eller tæt lav -  endvidere vil de 2 huse jeg har beliggende på nr. 19a og 21
komme mere til sin ret,  efter min mening en naturlig udvidelse af Haslund by..
 
Placering en ved rundkørslen er op af industri og vognmandsforretning, Brdr. Dahl som STOR Genbo,  samt  regnvandsbassinet som nabo. Dette
syntes jeg også falder helt naturligt –  der er ingen fra Haslund by eller Kirke som vil kunne se byggeriet, man vil også fjerne en del lastbil kørsel fra
bolig området. Efter min mening perfekt placering for mig og naboer- Jeg ønsker ikke anden placering end den jeg spørger på her, dette på grund af
evt. medejerskab i tæt liggende virksomhed- men dette skal holdes FORTROLIG.
 
Ønsker man Erhverv i Randers, ??73
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Jeg beskæftiger P.T . ca. 28 mand – min revisor anbefalede mig at spørge i Favrskov kommune- men  er det løsningen som gl. Randers virksomhed  ??
 
Håber på hurtig behandling samt konstruktiv tilbagemelding, alternativ syntes jeg at det var en god ide at mødes på stedet. Har altid kaffe på
kandenJ
 
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 16:56
Til: 'Morten Aabo'
Cc: john.rasmussen@randers.dk
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Hej Morten, Tak for om end at jeg er MEGET skuffet, jeg kan ikke se at der på nogen måde er fornuft i jeres beslutning, er i overhovedet interesseret i
at have os som virksomhed i Randers kommune ??
En lille historie fra det virkelige liv, for ca 10 år siden købte jeg Temco beliggende på møllevangsvej 62 og tilhørende areal, jeg videresolgte arealet
efter i havde udstykket det og lavet kommune plan, dengang på ca 28 huse og rækken op mod hammelvej skulle være blandet bolig og Erhverv,
dette beklagede jeg dengang men der var intet at gøre- men ville ikke acceptere en støjvold da støjen kunne falde ned i byen ( det havde i så mange
eksempler på fra tidligere ) som sagt måtte jag acceptere jeres udlægning af området ! pludselig sidste vinter kom der en ny lokalplan for dette
projekt- med mange huse og støjvold- følte mig faktisk lidt snydt da det jeg dengang ønskede pludselig kunne lade sig gøre – det er tilsyneladende
ikke ligegyldig om man kender folk i kommunen =??
 
Tilbage til sagen. Jeg ønsker 20000 m2 henne langs den hal der er ved rundkørslen- dette vil være den optimale placering for min virksomhed- syntes
at i skulle tage en tur til Haslund for at besigtige mulighederne så vi kan få dette løst i alminelighed. ( regner med at i er interesseret i at hjælpe
virksomhederne i Randers ?  Kan ikke forstå at dette lille projekt kan sætte alle jer på halen.
 
Ser frem til konstruktivt svar J
 
God weekend
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 
Fra: Morten Aabo [mailto:morten.aabo@randers.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 15:18
Til: mail@flautomatic.dk
Cc: Karina Lindved; John Rasmussen; Britta Pørksen
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Til F. L. Automatic
Att.: Michael H. Christensen
 
Hej Michael.
Jeg har sammen med min leder drøftet dine ønsker om at flytte din virksomhed fra Haslund Klostervej 17 til en placering på arealerne vest for74
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Erhvervsområdet ved Frederiksdalvej på sydsiden af Haslund Klostervej lige over for regnvandsbassinet.
Som vi tidligere har nævnt for dig, ligger den foreslåede placering i det ubebyggede bælte, som skal danne afstand mellem erhvervsområdet ved
Frederiksdalvej og Haslund By.
Randers Kommunes nuværende planlægning udlægger dette areal til landbrugsområde med betegnelsen 1.10.L.1. Områdets anvendelse er udlagt
som landbrugsareal med særlige rekreative interesser. Området skal så vidt muligt forblive i landbrugsmæssig drift som dyrkningsareal eller som
græsningsareal eller skal henligge udyrket med den naturlige beplantning som skov/krat/mose.
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.
Området er en del af den grønne struktur, og dit ønske vil kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelse af en lokalplan.
Det er derfor ikke muligt for Randers Kommune at imødekomme dig i denne sag.
 
Du skal imidlertid være opmærksom på, at Randers Kommune i øjeblikket er i gang med at revidere kommuneplanen for den næste 4-års periode.
Forslaget til kommuneplanen er lige nu i offentlig høring. Kommuneplanforslagets høringsfrist slutter den 7. februar 2017.
Du har derfor mulighed for at indsende dine planer for virksomhedens placering som et ændringsforslag til kommuneplanen.
Ændringsforslag skal sendes med e-mail til: kp@randers.dk - senest den 7. februar 2017.
Dine ønsker vil dermed kunne indgå i arbejdet med forslaget til Kommuneplan2017 og vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med forslagets
endelige vedtagelse.
Jeg skal oplyse dig om, at forvaltningen vil ikke anbefale ændringen, da der er masser af ledige erhvervsarealer i nærområdet.
 
Du kan se kommuneplantillægget ved at klikke her.
 
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller via e-mail.
 
Venlig hilsen

Morten Aabo
Arkitekt

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Tlf: 89 15 15 59

F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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Fra: kp17 [kp17@randers.dk]
Til: 'F.L. Automatic' [mail@flautomatic.dk];kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: Morten Aabo [morten.aabo@randers.dk]
Sendt dato: 30-01-2017 12:58
Modtaget Dato: 30-01-2017 12:58
Vedrørende: SV: Ændringsforslag til Lokalplan

Hej Michael
 
Vi kigger på din henvendelse.
Som nævnt i autosvaret vil den blive behandlet sammen med de andre høringssvar til kommuneplanen. Dette forventes at ske inden sommerferien,
men vi kontakter dig måske inden da for i fællesskab at se på mulighederne.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552 - 21129060

Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 29. januar 2017 09:20
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Cc: Morten Aabo <morten.aabo@randers.dk>
Emne: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer. Fandt anden adresse, håber at det går igennem nu- sætter Morten Aabo på cc så han også kan få den rettet
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
FL automatic

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 29. januar 2017 09:12
Til: 'kp@randers.dk'
Emne: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, fik denne retur med fejl på mail. Prøver igen
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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FL automatic

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 18:38
Til: 'kp@randers.dk'
Cc: coj@randers.dk; Morten Aabo (morten.aabo@randers.dk); john.rasmussen@randers.dk
Emne: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, jeg har dags dato modtaget nedenstående afslag fra Morten Aabo, jeg beder jeg genvurdere sagen, Jeg ønsker 20.000m2 jord på vest
siden af den hal som frellesen kaffe er  placeret i.
Min begrundelse er flg : Jeg har Pt. Byggetilladelse til opførelse af 1200 m2 hal på Haslund klostervej 17, dette er på syd siden af Ulvehøj,  men jo
stadig iblandt huse og i Haslund by.
Hvis jeg får byggetilladelse  hvor jeg ønsker, kan jeg flytte min produktion hen til rundkørslen, VÆK fra byen og nedrive den hvide hal på nr. 19 + gul
hal på nr. 15 – dette vil så give mulighed for alm.                Parcelhus byggeri, eller tæt lav -  endvidere vil de 2 huse jeg har beliggende på nr. 19a og 21
komme mere til sin ret,  efter min mening en naturlig udvidelse af Haslund by..
 
Placering en ved rundkørslen er op af industri og vognmandsforretning, Brdr. Dahl som STOR Genbo,  samt  regnvandsbassinet som nabo. Dette
syntes jeg også falder helt naturligt –  der er ingen fra Haslund by eller Kirke som vil kunne se byggeriet, man vil også fjerne en del lastbil kørsel fra
bolig området. Efter min mening perfekt placering for mig og naboer- Jeg ønsker ikke anden placering end den jeg spørger på her, dette på grund af
evt. medejerskab i tæt liggende virksomhed- men dette skal holdes FORTROLIG.
 
Ønsker man Erhverv i Randers, ??
Jeg beskæftiger P.T . ca. 28 mand – min revisor anbefalede mig at spørge i Favrskov kommune- men  er det løsningen som gl. Randers virksomhed  ??
 
Håber på hurtig behandling samt konstruktiv tilbagemelding, alternativ syntes jeg at det var en god ide at mødes på stedet. Har altid kaffe på
kandenJ
 
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
FL automatic

 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 16:56
Til: 'Morten Aabo'
Cc: john.rasmussen@randers.dk
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Hej Morten, Tak for om end at jeg er MEGET skuffet, jeg kan ikke se at der på nogen måde er fornuft i jeres beslutning, er i overhovedet interesseret i
at have os som virksomhed i Randers kommune ??
En lille historie fra det virkelige liv, for ca 10 år siden købte jeg Temco beliggende på møllevangsvej 62 og tilhørende areal, jeg videresolgte arealet
efter i havde udstykket det og lavet kommune plan, dengang på ca 28 huse og rækken op mod hammelvej skulle være blandet bolig og Erhverv,
dette beklagede jeg dengang men der var intet at gøre- men ville ikke acceptere en støjvold da støjen kunne falde ned i byen ( det havde i så mange
eksempler på fra tidligere ) som sagt måtte jag acceptere jeres udlægning af området ! pludselig sidste vinter kom der en ny lokalplan for dette
projekt- med mange huse og støjvold- følte mig faktisk lidt snydt da det jeg dengang ønskede pludselig kunne lade sig gøre – det er tilsyneladende
ikke ligegyldig om man kender folk i kommunen =??
 
Tilbage til sagen. Jeg ønsker 20000 m2 henne langs den hal der er ved rundkørslen- dette vil være den optimale placering for min virksomhed- syntes
at i skulle tage en tur til Haslund for at besigtige mulighederne så vi kan få dette løst i alminelighed. ( regner med at i er interesseret i at hjælpe
virksomhederne i Randers ?  Kan ikke forstå at dette lille projekt kan sætte alle jer på halen.
 
Ser frem til konstruktivt svar J
 
God weekend
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Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
FL automatic

 
Fra: Morten Aabo [mailto:morten.aabo@randers.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 15:18
Til: mail@flautomatic.dk
Cc: Karina Lindved; John Rasmussen; Britta Pørksen
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Till F. L. Automatic
Att.: Michael H. Christensen
 
Hej Michael.
Jeg har sammen med min leder drøftet dine ønsker om at flytte din virksomhed fra Haslund Klostervej 17 til en placering på arealerne vest for
Erhvervsområdet ved Frederiksdalvej på sydsiden af Haslund Klostervej lige over for regnvandsbassinet.
Som vi tidligere har nævnt for dig, ligger den foreslåede placering i det ubebyggede bælte, som skal danne afstand mellem erhvervsområdet ved
Frederiksdalvej og Haslund By.
Randers Kommunes nuværende planlægning udlægger dette areal til landbrugsområde med betegnelsen 1.10.L.1. Områdets anvendelse er udlagt
som landbrugsareal med særlige rekreative interesser. Området skal så vidt muligt forblive i landbrugsmæssig drift som dyrkningsareal eller som
græsningsareal eller skal henligge udyrket med den naturlige beplantning som skov/krat/mose.
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.
Området er en del af den grønne struktur, og dit ønske vil kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelse af en lokalplan.
Det er derfor ikke muligt for Randers Kommune at imødekomme dig i denne sag.
 
Du skal imidlertid være opmærksom på, at Randers Kommune i øjeblikket er i gang med at revidere kommuneplanen for den næste 4-års periode.
Forslaget til kommuneplanen er lige nu i offentlig høring. Kommuneplanforslagets høringsfrist slutter den 7. februar 2017.
Du har derfor mulighed for at indsende dine planer for virksomhedens placering som et ændringsforslag til kommuneplanen.
Ændringsforslag skal sendes med e-mail til: kp@randers.dk - senest den 7. februar 2017.
Dine ønsker vil dermed kunne indgå i arbejdet med forslaget til Kommuneplan2017 og vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med forslagets
endelige vedtagelse.
Jeg skal oplyse dig om, at forvaltningen vil ikke anbefale ændringen, da der er masser af ledige erhvervsarealer i nærområdet.
 
Du kan se kommuneplantillægget ved at klikke her.
 
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller via e-mail.
 
Venlig hilsen

Morten Aabo
Arkitekt

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Tlf: 89 15 15 59

F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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Fra: Fl Automatic [mail@flautomatic.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 30-01-2017 16:43
Modtaget Dato: 30-01-2017 16:43
Vedrørende: Re: SV: Ændringsforslag til Lokalplan

Tak

Venlig hilsen 
Michael H Christensen 

Den 30/01/2017 kl. 12.58 skrev kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej Michael
 
Vi kigger på din henvendelse.
Som nævnt i autosvaret vil den blive behandlet sammen med de andre høringssvar til kommuneplanen. Dette forventes at ske inden
sommerferien, men vi kontakter dig måske inden da for i fællesskab at se på mulighederne.
 
Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552 - 21129060

Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 29. januar 2017 09:20
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Cc: Morten Aabo <morten.aabo@randers.dk>
Emne: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer. Fandt anden adresse, håber at det går igennem nu- sætter Morten Aabo på cc så han også kan få den rettet
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
<image001.png>
 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 29. januar 2017 09:12
Til: 'kp@randers.dk'
Emne: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, fik denne retur med fejl på mail. Prøver igen
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
<image001.png>
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Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 18:38
Til: 'kp@randers.dk'
Cc: coj@randers.dk; Morten Aabo (morten.aabo@randers.dk); john.rasmussen@randers.dk
Emne: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, jeg har dags dato modtaget nedenstående afslag fra Morten Aabo, jeg beder jeg genvurdere sagen, Jeg ønsker 20.000m2
jord på vest siden af den hal som frellesen kaffe er  placeret i.
Min begrundelse er flg : Jeg har Pt. Byggetilladelse til opførelse af 1200 m2 hal på Haslund klostervej 17, dette er på syd siden af
Ulvehøj,  men jo stadig iblandt huse og i Haslund by.
Hvis jeg får byggetilladelse  hvor jeg ønsker, kan jeg flytte min produktion hen til rundkørslen, VÆK fra byen og nedrive den hvide hal på
nr. 19 + gul hal på nr. 15 – dette vil så give mulighed for alm.                Parcelhus byggeri, eller tæt lav -  endvidere vil de 2 huse jeg har
beliggende på nr. 19a og 21 komme mere til sin ret,  efter min mening en naturlig udvidelse af Haslund by..
 
Placering en ved rundkørslen er op af industri og vognmandsforretning, Brdr. Dahl som STOR Genbo,  samt  regnvandsbassinet som
nabo. Dette syntes jeg også falder helt naturligt –  der er ingen fra Haslund by eller Kirke som vil kunne se byggeriet, man vil også fjerne
en del lastbil kørsel fra bolig området. Efter min mening perfekt placering for mig og naboer- Jeg ønsker ikke anden placering end den
jeg spørger på her, dette på grund af evt. medejerskab i tæt liggende virksomhed- men dette skal holdes FORTROLIG.
 
Ønsker man Erhverv i Randers, ??
Jeg beskæftiger P.T . ca. 28 mand – min revisor anbefalede mig at spørge i Favrskov kommune- men  er det løsningen som gl. Randers
virksomhed  ??
 
Håber på hurtig behandling samt konstruktiv tilbagemelding, alternativ syntes jeg at det var en god ide at mødes på stedet. Har altid
kaffe på kandenJ
 
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
<image001.png>
 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 16:56
Til: 'Morten Aabo'
Cc: john.rasmussen@randers.dk
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Hej Morten, Tak for om end at jeg er MEGET skuffet, jeg kan ikke se at der på nogen måde er fornuft i jeres beslutning, er i overhovedet
interesseret i at have os som virksomhed i Randers kommune ??
En lille historie fra det virkelige liv, for ca 10 år siden købte jeg Temco beliggende på møllevangsvej 62 og tilhørende areal, jeg
videresolgte arealet efter i havde udstykket det og lavet kommune plan, dengang på ca 28 huse og rækken op mod hammelvej skulle
være blandet bolig og Erhverv, dette beklagede jeg dengang men der var intet at gøre- men ville ikke acceptere en støjvold da støjen
kunne falde ned i byen ( det havde i så mange eksempler på fra tidligere ) som sagt måtte jag acceptere jeres udlægning af området !
pludselig sidste vinter kom der en ny lokalplan for dette projekt- med mange huse og støjvold- følte mig faktisk lidt snydt da det jeg
dengang ønskede pludselig kunne lade sig gøre – det er tilsyneladende ikke ligegyldig om man kender folk i kommunen =??
 
Tilbage til sagen. Jeg ønsker 20000 m2 henne langs den hal der er ved rundkørslen- dette vil være den optimale placering for min
virksomhed- syntes at i skulle tage en tur til Haslund for at besigtige mulighederne så vi kan få dette løst i alminelighed. ( regner med at
i er interesseret i at hjælpe virksomhederne i Randers ?  Kan ikke forstå at dette lille projekt kan sætte alle jer på halen.
 
Ser frem til konstruktivt svar J
 
God weekend
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
<image001.png>
 
Fra: Morten Aabo [mailto:morten.aabo@randers.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 15:18
Til: mail@flautomatic.dk
Cc: Karina Lindved; John Rasmussen; Britta Pørksen
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
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Till F. L. Automatic
Att.: Michael H. Christensen
 
Hej Michael.
Jeg har sammen med min leder drøftet dine ønsker om at flytte din virksomhed fra Haslund Klostervej 17 til en placering på arealerne
vest for Erhvervsområdet ved Frederiksdalvej på sydsiden af Haslund Klostervej lige over for regnvandsbassinet.
Som vi tidligere har nævnt for dig, ligger den foreslåede placering i det ubebyggede bælte, som skal danne afstand mellem
erhvervsområdet ved Frederiksdalvej og Haslund By.
Randers Kommunes nuværende planlægning udlægger dette areal til landbrugsområde med betegnelsen 1.10.L.1. Områdets
anvendelse er udlagt som landbrugsareal med særlige rekreative interesser. Området skal så vidt muligt forblive i landbrugsmæssig
drift som dyrkningsareal eller som græsningsareal eller skal henligge udyrket med den naturlige beplantning som skov/krat/mose.
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.
Området er en del af den grønne struktur, og dit ønske vil kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelse af en lokalplan.
Det er derfor ikke muligt for Randers Kommune at imødekomme dig i denne sag.
 
Du skal imidlertid være opmærksom på, at Randers Kommune i øjeblikket er i gang med at revidere kommuneplanen for den næste 4-
års periode.
Forslaget til kommuneplanen er lige nu i offentlig høring. Kommuneplanforslagets høringsfrist slutter den 7. februar 2017.
Du har derfor mulighed for at indsende dine planer for virksomhedens placering som et ændringsforslag til kommuneplanen.
Ændringsforslag skal sendes med e-mail til: kp@randers.dk - senest den 7. februar 2017.
Dine ønsker vil dermed kunne indgå i arbejdet med forslaget til Kommuneplan2017 og vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med
forslagets endelige vedtagelse.
Jeg skal oplyse dig om, at forvaltningen vil ikke anbefale ændringen, da der er masser af ledige erhvervsarealer i nærområdet.
 
Du kan se kommuneplantillægget ved at klikke her.
 
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller via e-mail.
 
Venlig hilsen

Morten Aabo
Arkitekt

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Tlf: 89 15 15 59

F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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Fra: F.L. Automatic [mail@flautomatic.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: Lene Andersen (Miljø og teknik) [lene.andersen@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 11:20
Modtaget Dato: 06-02-2017 11:20
Vedrørende: VS: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
Vedhæftninger: image001_14216.png

Hej med jer. Jeg ønsker en grund på 20.000 m2 beliggende overfor jeres regnvandsbassin og parallelt med lagerbygning som i forvejen ligger før
rundkørsel når man kommer fra Haslund by – på højre side  af  Haslund Klostervej. Jeg har tidligere inspiceret og drøftet dette med Lene Andresen
fra Teknik og Miljø.
Denne beliggende hed er utrolig vigtig for mig grundet udvidelse af min forretning. Evt. opkøb af virksomhed tæt på.
Evt. opkøb er fortroligt.  Håber på forståelse omkring dette samt konstruktiv behandling.  
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 
Fra: Lene Andersen (Miljø og teknik) [mailto:lene.andersen@randers.dk] 
Sendt: 3. februar 2017 14:12
Til: 'Fl Automatic'
Emne: SV: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej Michael
Jeg har lige forsøgt at ringe til dig, men du var der ikke lige. Derfor skriver jeg.
 
Som aftalt vender jeg tilbage til dig. Jeg er lige ved at få set på, om der er andre ledige grunde.
 
Men uanset ovenstående, vil jeg opfordre dig til at indsende dit ønske som et høringssvar vedr. Kommuneplan 2017, som er i høring. Du skal
indsende det til kp17randers.dk. Fristen for høringssvar er på tirsdag, den 7. februar. Du kan evt. se nærmere på kommunens hjemmeside herom.
 
Jeg ønsker dig en god weekend.
 
 
Venlig hilsen

Lene Andersen (Miljø og teknik)
Direktør
89151932 - 51562932

Fra: Fl Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 30. januar 2017 16:41
Til: Lene Andersen (Miljø og teknik) <lene.andersen@randers.dk>
Emne: Re: VS: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Tak, gerne, skal vi mødes hos mig på Haslund Klostervej 23, og følges herfra  

Venlig hilsen 
Michael H Christensen 

Den 30/01/2017 kl. 15.36 skrev Lene Andersen (Miljø og teknik) <lene.andersen@randers.dk>:
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Kære Michael Christensen
Jeg vil gerne komme forbi til en kort snak og lige se området. Kunne det være ok, hvis det blev på onsdag, den 1. februar kl. 10.30?
 
Venlig hilsen

Lene Andersen (Miljø og teknik)
Direktør
89151932 - 51562932

Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 18:38
Til: kp@randers.dk
Cc: Claus Omann Jensen <Claus.Omann.Jensen@randers.dk>; Morten Aabo <morten.aabo@randers.dk>; John Rasmussen
<John.Rasmussen@randers.dk>
Emne: Ændringsforslag til Lokalplan
 
Hej med jer, jeg har dags dato modtaget nedenstående afslag fra Morten Aabo, jeg beder jeg genvurdere sagen, Jeg ønsker 20.000m2
jord på vest siden af den hal som frellesen kaffe er  placeret i.
Min begrundelse er flg : Jeg har Pt. Byggetilladelse til opførelse af 1200 m2 hal på Haslund klostervej 17, dette er på syd siden af
Ulvehøj,  men jo stadig iblandt huse og i Haslund by.
Hvis jeg får byggetilladelse  hvor jeg ønsker, kan jeg flytte min produktion hen til rundkørslen, VÆK fra byen og nedrive den hvide hal på
nr. 19 + gul hal på nr. 15 – dette vil så give mulighed for alm.                Parcelhus byggeri, eller tæt lav -  endvidere vil de 2 huse jeg har
beliggende på nr. 19a og 21 komme mere til sin ret,  efter min mening en naturlig udvidelse af Haslund by..
 
Placering en ved rundkørslen er op af industri og vognmandsforretning, Brdr. Dahl som STOR Genbo,  samt  regnvandsbassinet som
nabo. Dette syntes jeg også falder helt naturligt –  der er ingen fra Haslund by eller Kirke som vil kunne se byggeriet, man vil også fjerne
en del lastbil kørsel fra bolig området. Efter min mening perfekt placering for mig og naboer- Jeg ønsker ikke anden placering end den
jeg spørger på her, dette på grund af evt. medejerskab i tæt liggende virksomhed- men dette skal holdes FORTROLIG.
 
Ønsker man Erhverv i Randers, ??
Jeg beskæftiger P.T . ca. 28 mand – min revisor anbefalede mig at spørge i Favrskov kommune- men  er det løsningen som gl. Randers
virksomhed  ??
 
Håber på hurtig behandling samt konstruktiv tilbagemelding, alternativ syntes jeg at det var en god ide at mødes på stedet. Har altid
kaffe på kandenJ
 
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 
<image001.png>
 
Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 16:56
Til: 'Morten Aabo'
Cc: john.rasmussen@randers.dk
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Hej Morten, Tak for om end at jeg er MEGET skuffet, jeg kan ikke se at der på nogen måde er fornuft i jeres beslutning, er i overhovedet
interesseret i at have os som virksomhed i Randers kommune ??
En lille historie fra det virkelige liv, for ca 10 år siden købte jeg Temco beliggende på møllevangsvej 62 og tilhørende areal, jeg
videresolgte arealet efter i havde udstykket det og lavet kommune plan, dengang på ca 28 huse og rækken op mod hammelvej skulle
være blandet bolig og Erhverv, dette beklagede jeg dengang men der var intet at gøre- men ville ikke acceptere en støjvold da støjen
kunne falde ned i byen ( det havde i så mange eksempler på fra tidligere ) som sagt måtte jag acceptere jeres udlægning af området !
pludselig sidste vinter kom der en ny lokalplan for dette projekt- med mange huse og støjvold- følte mig faktisk lidt snydt da det jeg
dengang ønskede pludselig kunne lade sig gøre – det er tilsyneladende ikke ligegyldig om man kender folk i kommunen =??
 
Tilbage til sagen. Jeg ønsker 20000 m2 henne langs den hal der er ved rundkørslen- dette vil være den optimale placering for min
virksomhed- syntes at i skulle tage en tur til Haslund for at besigtige mulighederne så vi kan få dette løst i alminelighed. ( regner med at
i er interesseret i at hjælpe virksomhederne i Randers ?  Kan ikke forstå at dette lille projekt kan sætte alle jer på halen.
 
Ser frem til konstruktivt svar J84
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God weekend
 
Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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Fra: Morten Aabo [mailto:morten.aabo@randers.dk] 
Sendt: 27. januar 2017 15:18
Til: mail@flautomatic.dk
Cc: Karina Lindved; John Rasmussen; Britta Pørksen
Emne: SV: SV: Haslund Klostervej 17
 
Til F. L. Automatic
Att.: Michael H. Christensen
 
Hej Michael.
Jeg har sammen med min leder drøftet dine ønsker om at flytte din virksomhed fra Haslund Klostervej 17 til en placering på arealerne
vest for Erhvervsområdet ved Frederiksdalvej på sydsiden af Haslund Klostervej lige over for regnvandsbassinet.
Som vi tidligere har nævnt for dig, ligger den foreslåede placering i det ubebyggede bælte, som skal danne afstand mellem
erhvervsområdet ved Frederiksdalvej og Haslund By.
Randers Kommunes nuværende planlægning udlægger dette areal til landbrugsområde med betegnelsen 1.10.L.1. Områdets
anvendelse er udlagt som landbrugsareal med særlige rekreative interesser. Området skal så vidt muligt forblive i landbrugsmæssig
drift som dyrkningsareal eller som græsningsareal eller skal henligge udyrket med den naturlige beplantning som skov/krat/mose.
Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.
Området er en del af den grønne struktur, og dit ønske vil kræve en ændring af kommuneplanen samt udarbejdelse af en lokalplan.
Det er derfor ikke muligt for Randers Kommune at imødekomme dig i denne sag.
 
Du skal imidlertid være opmærksom på, at Randers Kommune i øjeblikket er i gang med at revidere kommuneplanen for den næste 4-
års periode.
Forslaget til kommuneplanen er lige nu i offentlig høring. Kommuneplanforslagets høringsfrist slutter den 7. februar 2017.
Du har derfor mulighed for at indsende dine planer for virksomhedens placering som et ændringsforslag til kommuneplanen.
Ændringsforslag skal sendes med e-mail til: kp@randers.dk - senest den 7. februar 2017.
Dine ønsker vil dermed kunne indgå i arbejdet med forslaget til Kommuneplan2017 og vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med
forslagets endelige vedtagelse.
Jeg skal oplyse dig om, at forvaltningen vil ikke anbefale ændringen, da der er masser af ledige erhvervsarealer i nærområdet.
 
Du kan se kommuneplantillægget ved at klikke her.
 
Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig enten på telefon eller via e-mail.
 
Venlig hilsen

Morten Aabo
Arkitekt

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Tlf: 89 15 15 59

F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
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Notat 

Vedrørende:  Mødereferat  

Sagsnavn: Michael Christensen (FL Automatic) søger areal til udvidelse 

Sagsnummer:  13.06.05-G10-1-17  

Skrevet af:  Alex Weinreich   

E-mail:  Alex.Weinreich@randers.dk 

Forvaltning:  Erhvervs- og udviklingssekretariat 

Dato:  02-03-2017 

Sendes til: Mødets deltagere 

 

Mødetid- og sted Kundecenteret, Miljø & Teknik, Randers Kommune 

 1. marts 2017 

Mødedeltagere:  Michael Christensen, FL Automatic 

 Britta Pørksen (leder af Planafdelingen, Randers Kommune) 

 Lene Andersen (direktør, Miljø & Teknik, Randers Kommune) 

 Alex Weinreich (erhvervskonsulent, Erhverv & Udvikling, Randers Kommune) 

Mødets formål At drøfte udvidelses- eller alternative placeringsmuligheder for virksomheden FL 

Automatic, Haslund Klostervej 15-23 v/Michael Christensen. 

Alternative placeringsmuligheder. 

Forvaltningen finder det yderst positivt, at MC har behov for udvidelse. Forvaltningen anbefaler dog 

MC, at der arbejdes videre med alternative placeringsmuligheder. 

Der blev på mødet drøftet følgende konkrete alternativer: 

1. Matr. nr. 1v, Amstrupgård, Haslund 

2. Confacs jordvold (matr. nr. 3o, Sdr. Borup By, Haslund samt 3n, smst.) 

3. Tåsingevej 2 (overfor Prodan) 

4. Nord for Haslund Klostervej 17 (fodboldbanerne ved Ulvehøj Hallen) 

Ad. 1. Matr. nr. 1v, Amstrupgård, Haslund 

Matriklen er beliggende i landzone, men i et område udlagt til erhvervsformål. Kommunen vurderer 

det muligt at lokalplanlægge for en virksomhed.  

MC er ikke interesseret i arealet, da det ligger for langt væk fra hans nuværende virksomhed, som 

fortsat skal være i drift. Han har brug for et areal tæt på sin nuværende ejendom for at sikre en 

hensigtsmæssig drift af virksomheden. 
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Ad. 2. Confacs jordvold 

Parcellen vil eventuel kunne vejforsynes direkte fra Haslund Klostervej. Parcellen er beliggende i 

erhvervsområdet og vil dermed uden videre kunne bebygges til erhvervsformål. Jordvolden vil kunne 

flyttes til naboejendommen. 

MC kender Confac og føler sig overbevist om, at de ikke vil sælge arealet. AW tilbyder at kontakte 

Confac, men MC har daglig kontakt til dem og vil derfor selv spørge. 

Ad. 3. Tåsingevej 2 

Arealet er på 18.513 kvm. og beliggende i erhvervsområdet og vil derfor uden videre kunne bebygges 

til erhvervsformål. Arealet er til salg for 150 kr. ex. moms pr. kvm. 

MC finder arealet uegnet, dels pga. af prisen og dels på grund af de tilstødende virksomheder.. 

Ad. 4. Nord for Haslund Klostervej 17 

Arealet er udlagt til rekreative formål og i aktuel benyttelse til fodboldbaner. 

Området er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål og ligger i landzone. Etablering af erhverv i 

området vil således forudsætte ændring af kommuneplanen samt vedtagelse af lokalplan, der 

overføres området til byzone. 

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at arealet juridisk vil kunne omdannes til erhvervsområde til 

udvidelse af en eksisterende virksomhed. Dette skyldes, at virksomheden ikke har andre reelle 

udvidelsesmuligheder og at, der ikke er andre uudnyttede byggemuligheder i planområdet. 

Det fordrer dog, at kommunen er indstillet på at sælge arealet og enten lade hensynet til virksom-

hedens udvidelsesmulighed veje tungere end hensyn til breddeidrætten eller at arealet kan om-

disponeres. 

Forvaltningen vil undersøge muligheden nærmere. 

Mødets konklusion 

• MC undersøger om Confac vil være indstillet på at sælge arealet, hvor Confac har bygget en 

jordvold. 

• Forvaltningen undersøger de reelle muligheder for en udvidelse nord for Haslund Klostervej 

17. MC blev lovet en tilbagemelding inden tre uger. En juridisk bindende beslutning skal 

træffes politisk, hvilket konkret ikke er muligt på tre uger; tilbagemeldingen vil derfor alene 

være en foreløbig vurdering af muligheden. 
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Fra: Rikke Stæhr Jensen [Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk]
Til: Rikke Stæhr Jensen [Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk]
Sendt dato: 23-03-2017 10:40
Modtaget Dato: 23-03-2017 10:40
Vedrørende: VS: Udvidelsesmuligheder (att.: Michael Christensen)
Vedhæftninger: image001_15258.png

Fra: Alex Weinreich 
Sendt: 21. marts 2017 14:20
Til: 'mail@flautomatic.dk' <mail@flautomatic.dk>
Emne: SV: Udvidelsesmuligheder (att.: Michael Christensen)
 

Hej Michael,

Tak for dit svar. For overskuelighedens skyld har jeg brugt din pragmatiske tilgangsvinkel og skrevet mine bemærkninger ind med grønt nedenfor.

Venlig hilsen

Alex Weinreich
Cand. Jur.

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151013 - 51562013

Fra: F.L. Automatic [mailto:mail@flautomatic.dk] 
Sendt: 14. marts 2017 07:52
Til: Alex Weinreich <Alex.Weinreich@randers.dk>
Emne: SV: Udvidelsesmuligheder (att.: Michael Christensen)
 

Hej Alex, tak for din mail. Se venligst svar nedenfor ;)

 

Med venl ig hi lsen / Best Regards
 
Michael  H Christensen 
Mobi l  +45 4025 4419
 
F.L. Automatic 
Has lund Klostervej  23
DK-8940 Randers  SV
Tel  +45 8644 5122, Fax +45 8644 5152
 

 

Fra: Alex Weinreich [mailto:Alex.Weinreich@randers.dk] 
Sendt: 13. marts 2017 13:46
Til: 'mail@flautomatic.dk'
Emne: Udvidelsesmuligheder (att.: Michael Christensen)
 

Kære Michael,

I det jeg henviser til vort møde den 1. ds, fremsendes hermed mødereferat.

Som aftalt er vi ved at undersøge muligheden for, at du kan udvide ind på banerne ved Ulvehøj Idrætscenter. Jeg forventer, at jeg i løbet af en uges
tid vil kunne vende tilbage til dig omkring de planmæssige muligheder. Vi arbejder med en to-trins raket; først skal vi (embedsmændene eller i
daglig tale ”forvaltningen”) finde ud af, om det overhovedet er en reel mulighed. Hvis denne vurdering falder positivt ud, vil den egentlige
beslutning skulle træffes politisk. Det er alene ”embedsmandsvurderingen”, vi kan afklare nu. Jeg nævner det blot for at sikre mig, at du er med på
processen. Tror at jeg har forstået – men hvad mon tidshorisonten er på dette ? Vi har kigget på det og rent planmæssigt finder vi muligheden reel.
Det vil teknisk kunne lade sig at gøre at parallelforskyde fodboldbanen mod øst. Prisen er anslået til 1,1 mio. ex. moms. Det beløb skal du påregne at89
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betale i tillæg til grundprisen. Grundprisen vil formentlig være den pris, som det vil koste os at erstatte den tabte jord til idrætsformål, hvilket jeg vil
vurdere til ca. 20 kr. pr. kvm. Til alle beløb skal lægges moms og tilslutningsbidrag. Om man politisk vil kræve mere (hvis man overhovedet vil sælge),
kan jeg naturligvis ikke vide. Den største udfordring er nok, at en fodboldbane før brug, skal sætte sig i ca. 1½ år fra anlægstidspunktet. Dvs. hvis vi
skal forfølge løsningen, skal brugerne af Ulvehøj Hallen (Vorup FB) undvære en bane i min. 1½ år. Inden vores politikere i givet fald vil kunne
beslutte løsningen, skal Vorup FB og evt. andre brugere først høres. Hvis der politisk er opbakning til dit ønske (og her vil et positivt svar fra Vorup FB
m.fl. givetvis veje meget tungt), skal der laves lokalplan og et kommuneplantillæg, ligesom grunden skal udbydes. Helt konkret: hvis det er en
løsning, der har din interesse, kan vi igangsætte høring og den politiske beslutning nu. Så kan vi have et svar omkring sommerferien. Forhåbentlig
før, men der skal ikke gå meget galt, før vi kommer på den anden side af sommerferien. Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplan vil formentligt
tage et års tid herefter, så du vil tidligst kunne stikke spaden i jorden medio 2018. Lad mig høre, om det er noget, vi skal arbejde videre med nu?

Jeg har i referatet alene nævnt de alternative placeringer, som vi drøftede på mødet. Jeg vil dog lige høre, om du har været i dialog med din nabo på
Bindeleddet 3 (Helboe Autoservice)?. Umiddelbart ser det for os ud til, at du ret let vil kunne anvende denne parcel – naturligvis under forudsætning
af, at Helboe Autoservice vil sælge helt eller delvist – har du talt med dem om det?. Jeg nævner det blot for at sikre mig, at vi i fællesskab får vendt
hver en sten. ( Helboe autoservice sidder til leje- men jeg har talt med udlejer – og ser det måske ikke lige til højrebenet- hvis jeg skal bruge det skal
hallen rives ned og der skal bygges nyt. ( er lidt i tvivl om dette er en god løsning, jeg kommer tættere på kirken og skal stadig have højde på hallen-
midt i et villa kvarter, alternativt skal den graves ned – men kunne jo være en mulighed hvis jeg kunne købe det jord ved ulvehøj ) Adressen er –
præcis som din nuværende adresse – indenfor kirkebyggelinien, så kirken er ikke en større udfordring på Bindeleddet 3 end på Haslund Klostervej
15-21. Det er rigtigt, at der er beboelse på begge sider, men i bund og grund grænser du jo også op til et villakvarter lige nu, så du skal jo alligevel
overholde de samme krav ;-). Hvis jeg skal sige det lige ud, er jeg ret overbevist om, at køb af Bindeleddet 3 er dit bedste alternativ til køb af jord i
Frederiksdal-udstykningen. En placering i erhvervsområdet er nu engang den bedste løsning ;-)

I øvrigt vil du se, at referatet alene koncentrerer sig om alternative placeringer og ikke om udfordringerne ved at bygge på de ca. 20.000 kvm. af den
nordlige del af matr. nr. 9f, Haslund By, Haslund – umiddelbart syd for Haslund Klostervej og vest for erhvervsområde Frederiksdal etape 3. Jeg kunne
dog forstå på dig, at du gerne ville have en skriftlig begrundelse for, hvorfor vi finder placeringen særdeles uheldig. Denne begrundelse kommer
her:Ja. Undrer mig faktisk at det ikke er ført  i referatet, uanset om i er for eller imod, burde det vel stå i referatet at dette blev diskuteret, samt min
holdning mod jeres.  J Det var faktisk af hensyn til dig, at jeg ikke medtog det i referatet ;-) Til gengæld har jeg aftalt med planafdelingen, at denne
mailkorrespondance kommer med som et bilag til din indsigelse, så du er sikker på, at dine modargumenter når de politiske beslutningstagere.

Arealet ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt til landområde forudsat friholdt for bebyggelse, hvorfor der p.t. ikke er byggemulighed på
arealet. Arealet er bevidst undtaget bebyggelse som led i sikring af den grønne struktur. Jeg forstår godt det du skriver, men er dybt uenig på netop
denne placering, jeg føler stadig at det er fordi kommunen mangler vilje / forståelse for den situation jeg står i, al respekt for grønne arealer- de er
vigtige, men skal vel også være hvor folk ønsker at benytte den- denne placering falder totalt uden for dette – klods op af industri. Vi forstår til fulde
din situation, men efter en afvejning af de i referatet nævnte hensyn over for din situation, finder vi ikke planmæssig begrundelse for udlægge
området til erhverv. Denne afvejning bliver vi nok ikke enige om, men det er jo også derfor, at vi har politikerne til at træffe den afgørende
beslutning ;-)

Hvis byrådet ønsker, at området skal kunne anvendes til erhverv, forudsætter det, at området udlægges til erhverv og overføres til byzone ved hjælp
af kommuneplantillæg og lokalplan. Første skridt vil være en ændring af kommuneplanen, hvor du jo allerede har indleveret et høringssvar med dit
ønske om, at arealet udlægges til erhvervsforhold. Høringssvaret forventes behandlet af byrådet i maj måned. ( sø må jeg jo vente. Medmindre at vi
kan få gang i Ulvehøj J )

Kompetencen til at vedtage kommune- og lokalplan ligger hos Randers Byråd, men Staten kan nedlægge veto mod kommunal planlægning, ligesom
kommunale tilladelser kan underkendes af Planklagenævnet.( jeg har stadig den holdning at i måske har forkøbt jer med hensyn til jord omkring
Amstrupgård, derfor er det  uinteressant for jer, at jeg selv anviser byggegrund og føler at jeg mangler jeres opbakning. - som jeg også nævnte / er
blevet gjort bekendt med, ville 3 af grundene have været solgt, hvis i havde fået samlet vejen færdig mod Sdr. Borup – men dette kunne jeg ikke få
en tidsplan for ?  Der er ikke en tidsplan for vejudvidelsen til Amstrupgårdsvej, så det kan vi ikke give dig. Mit bud er, at det først sker, når der
kommer mere gang i Frederiksdal etape 4. Men p.t. er der ingen, der ved det. Vi har ikke i de små ti år, jeg har været i kommunen,              fået
henvendelser gående på, at vi kunne sælge tre grunde, hvis vejen var anlagt. Jeg vil meget gerne i kontakt med disse interessenter – har du nogle
kontaktoplysninger, som jeg må få?

Byrådet skal være påpasselig med at inddrage nye arealer til byudvikling og kommuneplanen må alene udlægge erhvervsområde til de næste 12 års
efterspørgsel. I området findes mange ledige og byggemodnede erhvervsgrunde samt tillige områder, der i kommuneplanen er udlagt til erhverv,
men endnu ikke er hverken lokalplanlagt eller byggemodnet.  ( kan godt for stå dette – men hvorfor er vejen så ikke gjort færdig- den er der snakket
om siden jeg startede her i 1990 – skyldes det at lodsejer ikke vil sælge jorden til jer ? ) Jeg regner med, at du mener Frederiksdalsvej til
Amstrupgårdsvej, jf. ovenfor?

Den overordnede og langsigtede planlægning for erhvervsområde Frederiksdal er en udvidelse mod Amstrupgårdsvej.  ( det er noteret- men som
nævnt under vores møde kan ting jo åbenbart hurtig ændre sig, ( refererer til Projekt ved møllevangsvej 62. – Pludselig var det okay med støjvold og
der kan etableres mange flere huse, man får her følelse af at der må være gået ”kammerateri” i sagen ) Det har jeg ikke kendskab til, men helt
generelt er det jo ok for vores politikere at prioritere og beslutte hvordan, kommunen skal udvikle sig.

Planlovens formål er bl.a. at sikre, at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele
landet og i de enkelte kommuner.( lyder jo flot, men troede også at man var interesseret i at lave optimale løsninger for erhvervslivet – evt. ved at
se på sagerne enkeltvis, hvor der er vilje er der jo mange gange også en vej J ) Helt enig – problemet er bare, at summen af enkelte løsninger, som
hver for sig kan synes fornuftige, meget, meget let kan ødelægge helheden. Det er vores opgave at sikre balancen mellem de enkelte  og de
overordnende hensyn. Det indrømmer vi gerne er svært, men derfor skal vi gøre det alligevel.

Ved samfundsøkonomisk helhedsvurdering menes eksempelvis optimal udnyttelse af investeret samfundskapital; den økonomiske fordeling ved
byggemodning af et erhvervsområde sikrer, at provenuet ved salg af jord i erhvervsområdet går til at dække udgifterne til fordelingsveje og fælles
anlæg så som belysning og grønne områder, ligesom kloaknettet etableres ud fra en ingeniørfaglig vurdering af den nødvendige kapacitet ved
områdets færdigudbygning. ( kan godt se dette, men netop den placering jeg ønsker ligger ret over for jeres regnvandsbassin- hvor der endnu ikke
har været vand i, samt op af kloak hovedstrengen . så kan vel ikke være det store problem ) JO! Kvadratmeterprisen i hele området er udregnet som
et gennemsnit inden for området. Eksempelvis er kloaktilslutningsbidraget det samme uanset afstand til regnvandsbassinet, jordprisen er den
samme om du bruger vejene eller ej eller om du har brug for gadelamper m.v. Det jordstykke, du har kig på, at har altså ikke bidraget med en eneste
krone til områdets byggemodning ;-)

Udvidelsen af et erhvervsområde med en enkelt ny parcel kan isoleret set virke harmløst, men det er kommunens opgave at sikre, at den
overordnede planlægning ikke gennemhulles af enkeltstående sager, der måske hver især kan synes rimelige og forsvarlige, men som samlet set
kan være i strid med intentionerne i den sammenfattende, fysiske planlægning; eller med andre ord, hvis kommunen ændrer praksis og åbner op for
at placeringer, uden planmæssig begrundelse, drager nytte af et erhvervsområdes goder uden at bidrage til investeringen, vil kommunen på sigt
underminere den overordnede planlægning. En sådan praksis vil tillige give disse parceller en økonomisk fordel på bekostning af områdets øvrige
virksomheder. Vedr. udlægning af områder- tja jeg ved ikke hvad jeg skal sige til dette- jeg og min nabo som er vognmand har tidligere anfægtet at i90
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bygger huse op af blandet bolig og industri- endvidere er der givet tilladelse til at bygge alm. Parcelhuse uden erhverv på blandet bolig og industri-
så dette forstår jeg ikke -  ( tænker på bindeleddet og Haslund klostervej 27 og 29 - ) Der er ikke noget til hinder for, at der etableres enkeltstående
boliger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv. Det ses faktisk i størstedelen af kommunens landsbyer. Det betyder
alene, at det er et område, hvor erhverv og boliger skal kunne ligge side om side. Det betyder bl.a. at der kun må være tale om lettere erhverv, der
ikke medfører støjgener mv. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at egentlige erhvervsvirksomheder, der kan medfører gener for
omkringboende, placeres i erhvervsområder, hvor man også kan have mulighed for fx at udvide virksomheden. I erhvervsområder kan man ikke
etablere boliger.  Husk, at det er boligerne, der bestemmer hvor meget, virksomhederne må støje m.v. – også selvom en virksomhed måtte være
etableret før boligerne!

Forvaltningen forventer på grund af ovenstående at anbefale, at planlægningen for de ca. 20.000 kvm. ikke ændres. En politisk stillingtagen
forelægger ved vedtagelsen af kommuneplan 2017, hvilken forventes behandlet af byrådet i maj 2017. ( undskyld – men føler stadig at jeg mangler
jeres opbakning vedr. placering i forhold til nuværende adresse og udvidelse af min forretning J ) Du mangler ikke opbakning til udvidelsen, men ja,
du har helt ret i, at vi ikke er enige i dine primære ønsker. Men du må d**** ikke være i tvivl om, at vi frygtelig gerne vil hjælpe dig!

Hvis byrådet ønsker at ændre kommuneplanen og udarbejde en lokalplan, vil forvaltningen efterfølgende arbejde videre med dette. Tak, vi må se
hvad som er muligt, og om vi kan få nogle hurtige beslutninger igennem J
 
Venlig hilsen  F.L.Automatic

                           Michael H. Christensen

Alex Weinreich
Cand. Jur.

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
Laksetorvet - lokale D.2.93
8900 Randers C

89151013 - 51562013
aw@randers.dk

erhvervsgrunde.randers.dk
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Fra: Michael Binderup Sørensen [binderup1979@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 30-01-2017 20:07
Modtaget Dato: 30-01-2017 20:07
Vedrørende: Indsigelse mod omfartsvej ved Asferg

Vi på Koustedvej 8 i Asferg vil gerne give indsigelse mod en omfartsvej ved Asferg, da den kommer til atvære midt i vores have,
hvilket betyder, at den nærmest vil komme til ligge klods op ad vores hus.
Dette medfører betydelig chikane for os og vores børn i og med, at vores fredelig grund, med dejlig natur og dyreliv, vil blive forvandlet
til en grund, hvor vi og vores naturglade børn ikke ville kunne færdes.

Vi købte huset, fordi vi netop elsker naturen herude og den store grund, hvor vi kan være os selv og nyde roen, naturen og udsigten til
de skønne marker om sommeren og mest af alt at det er en stillevej, hvor vores børn kan rende sammen med de andre børn på vejen,
uden vi behøver at bekymre os om stor, hurtig og tung trafik!

En vej her vil betyde at vores børn ikke ville kunne færdes trygt udenfor - det vil betyde en eventuel flytning, hvilket kan medfører et
skoleskift og det vil hæmme væksten af tilflyttere til Asferg.
Det vil ydermere betyde, at den renovering af vores hus, vi har brugt de sidste 8 år på, vil være spildt, da vi ikke ville kunne sælge
huset til den optimale pris pga. en omfartsvej i baghaven!!!

For hele byen vil en omfartsvej med den nuværende planlagte placering betyde, at de byggegrunde der er i Æblehaven vil blive
usælgelige og vores skønne træningshus vil også blive påvirket af det, da vejen vil ligge tæt på træningshuset og ødelægge nogle af
de tilhørende fodboldbaner.
Derudover vil vejen ødelægge mulighederne for at lave fællesarrangementer som byfest, havetraktortræk og Sankt hansfest, som er
en stor del af vores fællesskab i Asferg.

Mvh
Michael Binderup Sørensen og Pernille Koch Jensen
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Fra: Per Kirkegaard [PKI@lmo.dk]

Til: kp17 [kp17@randers.dk];Karina Lindved [Karina.Lindved@randers.dk];Rikke Stæhr Jensen
[Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk]

Sendt dato: 02-02-2017 09:20
Modtaget Dato: 02-02-2017 09:20
Vedrørende: VS: Kommuneplan 2017
Vedhæftninger: 20170202084052368.pdf

Til Randers Kommune
Kommuneplan 2017

Hermed er vedhæftet bemærkninger/ønske vedr. kommuneplan 2017.

Med venlig hilsen

Per Kirkegaard
Fladbrovej 30
8920 Randers NV
Tlf: 29995739
E-mail: kirkegaard@degngaard.dk
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Fra: Jesper Ahm [ja@KFI.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 02-02-2017 13:49
Modtaget Dato: 02-02-2017 13:49
Vedrørende: Høringssvar Kommuneplan 2017
Vedhæftninger: Indsigelse til Kommuneplan 2017 02022017.pdf

 
 
Med venlig hilsen
 
Jesper Ahm
Projektchef
KFI Erhvervsdrivende Fond
Mobil telefon nr.: 2466 7597
 
KFI Erhvervdrivende Fond - Svanemøllevej 17 - 2100 København Ø - Telefon 3918 2600 - Web www.kfi.dk
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31 - 19. Høringssvar Kommuneplan 2017



 

Dato/initialer: 02.02.2017 / JA 
 
Ejendomsnr.:3 
 

 

 

 

 

 

2. februar 2017 

Randers Kommune 

Laksetorvet  

8900 Randers C 

 

 

Høringssvar til Kommuneplan 2017 

 

På vegne af KFI Erhvervsdrivende Fond fremsendes hermed høringssvar vedr. Kom-

muneplan 2017. 

 

Baggrund 

 

KFI Erhvervsdrivende Fond er ejer af ejendommen Glarbjergvej 75, 8900 Randers der 

på nuværende tidspunkt anvendes til et mindre bageriudsalg og for den resterende 

del står tom efter at have været anvendt til supermarked gennem en årrække. 

 

KFI Erhvervsdrivende Fonds formål som fond er at støtte den frie og bæredygtige 

købmand. Vi har derfor stor indsigt i dagligvaremarkedet og en stor kontaktflade i 

sektoren. Vi har været i kontakt med samtlige større operatører på dagligvaremarke-

det og det har desværre vist sig umuligt at finde en ny lejer til butikken da området 

er forsynet med dagligvarebutikker med bedre trafikal beliggenhed. Markedet for ud-

valgsvarer er ligeledes afsøgt og der er ikke interesse for at placere butikker i områ-

det. 

 

Sagsfremstilling 

I forslag til kommuneplan 2017 er matriklen lagt i område 1.02.BE.14 der er udlagt 

til bydelscenter med mulighed for at bebygge arealet med op til 50 % (gælder såvel 

boliger som erhverv), maksimalt 2 etager og et maksimalt butiksareal på 2100 m2.  
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Dato/initialer: 02.02.2017 / JA 
 
Ejendomsnr.:3 
 

 

 

Område 1.02.BE.14 er et mindre areal i et større område 1.02.B.62 hvor der alene 

kan opføres boliger. Bebyggelsesprocenten for område 1.02.B.62 er op til 90% til 

etagebebyggelse i op til 4 etager og op til 40% til tæt-lav-bebyggelse. 

 

Forslag til ændring. 

 

Med baggrund i ovenstående ønskes bebyggelsesprocenten for 1.02.BE.14 øget til 

90% for etagebebyggelse til bolig i op til 4 etager og en bebyggelsesprocent på 40 

for tæt lav bebyggelse til bolig og butikker. Rammen samlet butiksareal kan uden 

problemer fastholdes.  

 

Ovenstående ønske skal ses i lyset af at ejendommen pt. for en større del står ube-

nyttet hen og at det ikke umiddelbart er muligt at benytte den til det udlagte formål 

(butikker). Med en bebyggelsesprocent på 40 for boliger er det desværre ikke renta-

belt at opfører boliger på området. Det er derfor vores frygt at vi ikke har anden 

mulighed end at lade ejendommen stå ubenyttet hen de kommende år hvilket erfa-

ringsmæssigt skaber utilfredse naboer og medborgere da tomme erhvervsbygninger 

ofte udsættes for hærværk og bruges som uautoriserede samlingssteder. En ændring 

i bebyggelsesprocenter til det øvrige områdes grænser vil skabe mulighed for 

at udvikle ejendommen til glæde for naboer og området i øvrigt.  

 

Vi står gerne til rådighed for yderligere kommentarer til sagen og ser frem til en 

konstruktiv dialog om området. 

 

Venlig hilsen 

 

Jesper Ahm 

Projektchef 

KFI Erhvervsdrivende Fond. 
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Fra: jpetersen.bygmester@os.dk [jpetersen.bygmester@os.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 01-02-2017 12:41
Modtaget Dato: 01-02-2017 12:41
Vedrørende: Ang. Kommuneplan 2017 for Assentoft .

Da vi har oplevet butiksdøden i Uggelhuse og Øster Alling, håber og tror vi på, at Randers kommune, vil åbne op for nye butikker i
Assentoft (Skovvangsvej.) Evt. Nye butikker vil gavne hele området omkring: skole-hallerne-idræts anlæg, samt hele ældre
området,(diverse ældre boliger.).                                                    Vi er ikke for afvikling, men for udvikling.                                                  
                                                  Med venlig hilsen, Kirsten og Jens Petersen, Vester Alle' 13, Assentoft , 8960 Randers Sø.
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32 - 20. Ang. Kommuneplan 2017 for Assentoft .         



Fra: Helle Scherfeldt [helle@lydrommet.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 03-02-2017 12:05
Modtaget Dato: 03-02-2017 12:05
Vedrørende: Høringssvar til borgermøde i Assentoft
Vedhæftninger: Høringssvar til Borgermøde i Assentoft 26.docx

Hejsa
 
Vedlagt finder i kommentar til borgermøde i Assentoft omkring udvidelse af bymidte.
 
Helle Scherfeldt
Sales

LydRommet AS, Sindalsvej 47, 
8240 Risskov, Denmark, www.lydrommet.dk
Tlf: + 45 87 36 20 72, mob:+ 45 29 39 31 11
 
Auto_ISE_17 (002)

Facebook-liggende-dansk
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33 - 21. Høringssvar til borgermøde i Assentoft



Høringssvar til Borgermøde i Assentoft 26/1-2017

Deltog i mødet i Assentoft hallen og det er spændende at kommunen har planer for Assentoft, 
som i den grad har været i en meget positiv udvikling med masser af nybyggeri, nye butikker og 
flot renovering af mange bygninger.

På mødet diskuteres der bymidte udvidelse og placering af mere detailhandel, heriblandt hvor 
dette skal placeres.

Vi ser utvivlsomt behovet for en dagligvarebutik mere og det vil sikkert også give anledning til 
etablering af andre småbutikker i byen, det er meget positivt, men vi er ikke helt sikker på at 
placeringen er ideel for byen i dag og byen om 4-8 år. 

Vi vil gerne komme med et forslag til 
anvendelse af det store omtalte jordstykke 
ved den nyetablerede rundkørsel. 

Med den befolkningstilgang Assentoft har 
haft de sidste 10 år opstår der nogle behov 
for udvidede rammer af eksisterende tilbud 
og etablering af nye.

Vi synes at Assentoft mangler et fælles hus 
for alle borgere. Vi ønsker et Borger Kultur 
Hus.

Som forholdene er i dag er mange af byens aktiviteter spredt rundt i byen i lokaler/omgivelser som 
ikke altid er egnet til formålet eller til deltagernes fysiske tilstand. Et godt eksempel er byens 
Klub60. Hvor mange af aktiviteterne er placeret i cafeteriet i Hallen eks. Blomsterbinding, fitness i 
hallens ”borgerlokale”. Andre klub60 aktiviteter i Galleriets lokaler i Søndergade.

Der er ingen af disse steder der er egnet til undervisning eller til en befolkningsgruppe med nedsat 
mobilitet.
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Hvad skal et Borger Kultur hus kunne for borgerne i Assentoft og opland.

Huset skal være samlingssted for borgere i alle aldre. Huset skal kunne rumme kursusaktiviteter, 
klub aktiviteter, kultur arrangementer, social samvær og hygge, fysisk udfoldelse og fordybelse. 
Det skal være et sted der er rart at komme og mødes på tværs af generationer, det skal være et 
hus der rumme alle borgerne i alle aldersgrupper

Vil sådanne hus ”konkurrere” med hallen? 

Ikke umiddelbart. Hallen har ikke lokaler eller faciliteter til at kunne tilbyde det som et Borger 
Kultur hus vil kunne. Det vil kunne give hallen mulighed for at rendyrke sine tilbud indenfor idræt 
og bevægelse. Der er et stor pres på hallerne og byen kunne sagtens have yderligere sale til at 
rumme fitness lignende aktiviteter.

Hvad skal et Borger Kultur Hus have?

Huset skal være et multihus og skal kunne rumme

 Undervisning
 Klub aktiviteter 
 Kreative aktiviteter
 Foredrag
 Samvær
 Udstilling
 Sociale aktiviteter
 Fælles spisning
 Musikalske aktiviteter
 Mødeaktiviteter
 Cafe
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Huset skal være mere end et hus?

Huset skal placeres på den omtalte grund fordi, 
det er centralt i forhold til den udvikling byen er 
i gang med. 

Placeringen er ideel i forhold til plejehjem, 
ældrecenter, skole, halen og alle de andre 
faciliteter der i området omkring. Det vil i denne 
sammenhæng være hensigtsmæssigt at 
etablere gang/cykelsti fra skolen, så man nemt 
kan komme til Borger Kultur Huset.

Det er byens bedste placering for synlighed i 
byen og man vil kunne se aktiviteter i og 
omkring Huset hele året. Det er vigtigt at 
sådanne Hus ikke er ”pakket” væk, men skal 
være indbydende og åben for alle.

Det er en stor grund! JA – Foruden Husets placering, så skal udepladsen rumme 
parkeringsmuligheder, terrasser og ikke mindst grønne arealer til brug til de mindre aktiviteter 
såsom krolf og petanque, men vi synes også at byen skal have plads til en åben aktivitetslegeplads, 
så udearealet bliver en naturlig opholdsplads for alle generationer. 

Et godt eksempel

Krolf klubben er i dag henvist til en plæne ved siden af multibanen ved halen. Det er et område som 
ofte er udsat for hærværk. Krolf klubben ryder op på banen hver gang for knuste flasker og andet 
affald før at de kan komme til at spille. Klubben har ansøgt tidligere om tildeling af bedre egnet 
område uden held. 

Klubben er drevet af en masse engagerede medlemmer og har stor succes med deres aktiviteter og 
stævner. De afholder Krolf Festivaler med over 100 deltagere fra mange andre klubber. De har 
ingen klubfaciliteter at tilbyde deres medlemmer eller gæstespillere. Medlemmer af klubben tager 
rundt i regionen for at undervise, opsætte nye baner og generelt sprede budskabet om sporten og 
det sociale aspekt i Krolf. Med mulighed for at etablere adskillige baner omkring Borger 
Kulturhuset har man mulighed for at bruge både ude og inde faciliteterne til udbredelse af sporten. 

Hvad betyder sådanne hus for byen?

Det er helt klart at et Borger Kultur Hus kombineret med kommunens fremtidige planer for 
Assentoft til være med til at gøre Assentoft endnu mere attraktiv for borgere i alle aldre. Byen vil 
fremstå som aktiv, da byen vil kunne tilbyde faciliteter som er moderne og tidssvarende. Assentoft 
vil fremstå som en by i udvikling og med et social ansvar for sine borgere. 
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Et BorgerKultur hus vil være med til at sikre:

 at Assentoft er attraktiv for de nye borgere
 at der er mennesker der har lyst til at etablere små detail butikker
 at nye borgere har lyst til at etablere sig i byen fordi man føler tryghed i sin investering. 
 At Assentoft fremstår som et attraktiv tilbud til alle de pendlere der arbejder i Århus. Der 

vil i de kommende år være stor konkurrence fra Århus området der har planer om store 
udstykning, etablering af nye byer osv. Det er vigtigt at vi er med i opløbet.

Når andre kan gøre så kan vi også

Et rigtigt godt eksempel på byudvikling er Rønde. Rønde har de seneste år haft en 
befolkningstilvækst på over 10% og har lige som Assentoft haft rigtigt meget nybyggeri. Her har 
man besluttet at byen skal kunne tilbyde sine borgere mulighed for kultur og undervisning i et 
moderne hus. Og i den sammenhæng har man bygget det nye ”KulturHotellet” 
http://www.kulturhotellet.dk/hotellet.aspx , som netop går ind og tilbyder undervisning, foredrag, 
musik arrangementer, udstilling og et samlingspunkt for byens borgere. 

Hvad skal der til

Der skal dialog til, så vi er sikker på at byen udvikler sig som en attraktiv handels og beboelses by. 
Vi skal være begge dele. Hvis vi ikke går sammen og snakker om de behov der vil komme når byen 
vokser, så taber vi i konkurrence til de byer der ligger nærmere arbejdspladserne.

Der skal en god plan til hvordan man planlægger byens struktur. Løsningen er ikke bare at placere 
et nyt supermarked, løsningen er at tænke i helhed omkring de behov der er nu og de behov der 
vil komme i den nærmeste fremtid.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Helle Scherfeldt & Flemming Bjerke Ole og Grethe Jørgensen

Sanglærkevej 36 Stadionvej 33

8960 Randers SØ 8960 Randers SØ
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Fra: Christian Lund Agerbæk [chag@advodan.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 03-02-2017 12:36
Modtaget Dato: 03-02-2017 12:36
Vedrørende: 83208 - Indsigelse mod kommuneplan
Vedhæftninger: Høringssvar vedrørende kommuneplan 2017.pdf

Bilag 1 - underskrifter mod udvidelsen af center by Assentoft.pdf
Bilag 2 - Notat Referat af møde med erhvervsstyrelsen 18. marts 2016.pdf

Att.: Randers Kommune
 
Vedhæftet er høringssvar i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2017 med bilag 1 og 2
 
 
Venlig hilsen
Christian Lund Agerbæk
Advokat

ADVODAN Aalborg 
Mølleå 1 · 9000 Aalborg · CVR: 19264890
T:  9631 3300 · D:  9631 3302  · M: 2051 5969
www.advodan.dk · Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    
fb
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34 - 22. 83208 - Indsigelse mod kommuneplan



 

 
AALBORG 

Mølleå 1 
DK 9000 Aalborg 
 

Tlf. +45 96 31 33 00 
Fax +45 96 31 33 79 
 

www.advodan.dk 
aalborg@advodan.dk 
sikkermail9000@advodan.dk 

 
Dato 3. februar 2017 
Sag nr. 83208 

 
Christian Lund Agerbæk 
Advokat 

Mail: chag@advodan.dk 
 
Sekretær Lene Huus 

Dir. tlf.: +45 96 31 33 18 
Mail: lehu@advodan.dk 
 

 

Torben Voss (H) 
Hanne Bruun Jacobsen (H) 

Per Nielsen (H) 
Allan Højbak (H) 
Thomas Frisgaard (L) 

Jacob Poulsen Mark 
Vibeke Andersen (L) 
Christian Lund Agerbæk (L) 

Trine Binderup Larsen 
 
 

CVR-nr. 1926 4890 
Bank: Danske Bank A/S 
Kontonr.  4368 0011750451 

 
 

 

 
 

Advokataktieselskab 
 
 

 

 
 

Sendt pr. e-mail til kp17@randers.dk 
 

Randers Kommune 
Laksetorvet 
8900  Randers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsigelse mod kommuneplan 

 

 
På vegne af Slagter Primby Assentoft ved Christian Primby, Hårshop-
pen ved Tina Frank, Circle K Assentoft ved Henrik Thoft, Haabers 
Blomster ved Anja Haaber Frørup samt SuperBrugsen Assentoft ved 
Martin Jul Pedersen skal jeg hermed afgive høringssvar i anledning af 
den påtænkte ændring af kommuneplanen for Assentoft. 
 
Helt præcist vedrører dette høringssvar den påtænkte udvidelse af 
bymidten, idet denne udvidelse vil skade detailhandlen i Assentoft. 
 
Mine klienter repræsenterer et bredt udsnit af de handlende i den nu-
værende bymidte, og de er med rette bekymrede over udsigt til, at 
bymidten nu ønskes udstrakt tilsyneladende med det ene formål, at 
Randers Kommune ønsker en dagligvarebutik opført på et af kommu-
nen tilhørende stykke jord (Storegade 65). Denne bekymring deles af 
en stor del af byens borgere, hvilket der også blev givet aktivt udtryk 
på borgermødet. Vedlagt som bilag 1 er endvidere underskriftindsam-
ling imod kommuneplanen. 
 
Randers Kommune forsøgte i tidligere udkast til kommuneplantillæg 
nr. 20 at flytte den eksisterende bymidte for planlovgivningsmæssigt at 
kunne give plads til den ønskede dagligvarebutik. Dette blev ikke ac-
cepteret af Erhvervsstyrelsen jf. notat af 18. marts 2016. Notatet er 
vedlagt dette høringssvar som bilag 2. 
 
Nu forsøger man sig fra kommunal side med en løsning, hvor den ek-
sisterende bymidte udvides til at blive så langstrakt, at området for den 
tiltænkte dagligvarebutik bliver omfattet af bymidten. 
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Ved denne løsning vil man netop risikere den spredning af nye butikker, som der i notatet af 
18. marts 2016 advares imod.  
 
Det er mine klienters opfattelse, at der vil blive tale om to bymidter i Assentoft med den på-
tænkte løsning. Dette hænger sammen med, at strækningen mellem den nuværende bymid-
te og grænsen for den påtænkte udvidelse ikke indeholder nogen detailbutikker. Stræknin-
gen er i overvejende grad præget af den lokale kirke med tilhørende kirkegård, samt produk-
tions -og vidensvirksomheder, som absolut ikke har fokus på detailhandel.  
 
Det er ikke realistisk, at dette billede vil ændre sig i fremtiden, og arealet indtil Storegade 65 
er efter mine klienters opfattelse alene medtaget rent proforma for ikke at handle i strid med 
Erhvervsstyrelsens notat af 18. marts 2016, idet det reelle formål alene synes at være, at 
Storegade 65 skal omfattes af bymidten, således der kan bygges en dagligvarebutik på 
kommunens byggegrund.  
 
Reelt set vil bymidten blive knækket over i to, hvorved Assentoft får to bymidter. I denne for-
bindelse henvises til afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet i NMK2011.NMK-33-00413. I 
denne afgørelse udtalte klagenævnet blandt andet:  "Nævnet lægger herved vægt på, at by-
delscentret ved Sdr. ringvej og bydelscentret i Vonsild delvist skal betjene det samme opland 
(Vonsild). Derved vil der blive to centre inden for samme bydel, hvilket er i strid med forud-
sætningerne for at udlægge bydelscentre i medfør af planlovens § 5 m, stk. 1."  

 
Det er min og mine klienters opfattelse, at man fra Randers Kommunes side forsøger at om-
gå denne afgørelse og notat af 18. marts 2016 ved at udvide bymidten, i stedet for at flytte 
den eller at etablere en ekstra bymidte. Det er samme hensyn, som gør, at ingen af løsnin-
gerne bør gennemføres nemlig, at det vil stride imod forudsætningerne i planlovens § 5 m, 
stk. 1, da det planlagte kommunalplantillæg i realiteten vil medføre, at der etableres to by-
midter inden for samme bydel.  
 

---oo00oo--- 
 
I henhold til planlovens § 5 m, stk. 2 er der udstedt en bekendtgørelse om afgrænsning af 
bymidter og bydelscentre. Af denne bekendtgørelses § 2, stk. 1 fremgår, at den redegørelse, 
som ligger til grund for en ændret afgræsning af en bymidte, skal indeholde følgende punk-
ter: 
 

1. en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksiste-
rende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydels-
centret, 

2. en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscentret og 
en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i by-
midten eller bydelscentret, 

3. oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detail-
handelsstruktur, og 

4. en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra 
bymidten eller bydelscentret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter 
samt parkeringsmuligheder. 

 
Samtlige punkter skal opfyldes i denne redegørelse.  
 
Det er min opfattelse, at Randers kommune ikke har iagttaget denne pligt til at foretage en 
tilbundsgående redegørelse for baggrunden for den påtænkte ændring. Ingen af de fire 
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punkter er således opfyldt i det materiale, som Randers Kommune begrunder den påtænkte 
ændring med. 
 
Manglende overholdelse af denne bekendtgørelse har i flere tilfældet medført, at en lokal-
plan/kommuneplan er blevet kendt i ugyldig ved Natur- og miljøklagenævnet.  Som eksempel 
kan nævnes NMK2013.NMK-33-01509. 
 

---oo00oo--- 
 
Det er ligeledes min opfattelse at det fremsatte forslag ikke er i overensstemmelse med plan-
lovens § 5 l.  
 
Denne opfattelse bygges på, at det i det kommunens egen detailhandelsanalyse er anført, at 
en udvidelse af bymidten "vil sandsynligvis blive en udfordring for de eksisterende dagligva-
rebutikker og andre funktioner, der på sigt risikerer at miste en del af det daglige kundeflow." 
Dette skal sammenholdes med analysens andre pointer herunder navnlig, at "området opfyl-
der i dag funktionen som bymidte og har en passende udstrækning og tilstedeværelse af 
serviceenheder." 

 
Ovenstående skal ses i lyset af, at dækningsgraden for eksempelvis dagligvarer jf. kommu-
nens egen analyse allerede på 120 % 
 
Assentoft har i dag en fuldt ud velfungerende bymidte med mulighed for etablering af nye 
butikker. Behovet for en ændring af bymidten ses ikke dokumenteret eller blot sandsynlig-
gjort, især når det tages i betragtning, at det alene er Storegade 65, som realistisk set vil 
blive anvendt til detailhandel. 
 
Det er derfor vanskeligt at se hvorledes den foreslåede ændring er i overensstemmelse med 
planlovens § 5 l, nr. 1, idet forslaget efter min og mine klienters opfattelse vil opnå det mod-
satte af, hvad denne bestemmelse kræves af planlægning, nemlig at "fremme et varieret 
butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer."  

 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Christian Lund Agerbæk 
Elektronisk post uden underskrift 
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underskrift

Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01~17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

'-- Navn adresse
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virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17
Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

adresse underskriftNavn

l

- ----

114

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

Navn adresse
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Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17
Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

adresse Sri. ,n 1JA /' _ d
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

Navn adresse
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virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17
Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

Navn adresse
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

Navn adresse underskrift
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Bevare Assentoft by centrum

som det er i dag pr. 25-01-17

Randers kommune vil udvide Assentoft by centrum ud på marken, ved

virkevangen, GI. Grenaavej og Skovvangsvej.

adresse
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NOTAT

Referat af møde med Randers Kommune den 18. marts 2016 om forslag til
kommuneplantillæg nr. 20 om detailhandel

Randers Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 20 i høring til
den 27. april 2016. Kommuneplantillægget indeholder, som aftalt i forbindelse
med forhandlingerne om Randers Kommuneplan 2013, en revision af
detailhandelsstrukturen i hele kommunen.

Erhvervsstyrelsen vil gerne kvittere for et særdeles grundigt og velovervejet
planforslag. Erhvervsstyrelsen havde dog behov for at drøfte ændringerne i
Assentoft, hvor planforslaget indeholder en flytning afbymidten, nedgradering
af den eksisterende bymidte til lokalcenter og udlæg af endnu et lokalcenter i
den tidlikere landsby Drastrup, som efterhånden er vokset sammen med
Assentoft.

Erhvervsstyrelsen finder, at det er i strid med de statslige interesser på
detailhandelsområdet at nedlægge en bymidte, som fortsat indeholder en del
bymidtefunktioner, og i stedet udlægge en bymidte på et areal, som måske på
sigt, men aktuelt, ikke udgør den mest centrale del af byen.

Der blev drøftet en løsning, hvor den nuværende bymidte ikke nedlægges, men
udvides langs Storegade/GI. Grenåvej ud til det område, hvor der ønskes en ny
bymidte. Bymidten i Assentoft bliver således langstrakt, og vil omfatte de
nuværende butikker og serviceerhverv i den nuværende bymidte, kirken og
kirkegården samt erhvervsarealer, hvor der allerede er en udvikling i gang mod
mere blandede anvendelser. Med denne løsning fratages de nuværende butikker
i bymidten ikke deres udvidelsesmuligheder, ligesom eventuelle nye bymidte-
aktivitetfr i den nuværende bymidte sikres.

Iforhold til udlæg af et lokalcenter i Drastrup finder Erhvervsstyrelsen ikke, at
der er redegjort tilstrækkeligt for det lokale opland, som en dagligvarebutik her
skal betjene. Derudover kan en dagligvarebutik udgøre en konkurrent til
bymidten. For at undgå en spredning af nye butikker i Assentoft, og for at sikre
at nye butikker samles i det område, som bymidten udvides med, bør udlægget
tillokalcentret i Drastrup tages ud afkommuneplantillægget.

Randers Kommune oplyste, at de vil overveje at tage ændringerne i Assentoft
ud af forslaget til kommuneplantillæg med henblik på at kunne vedtage
planforslaget uden fornyet høring. Kommunen vil i så fald efterfølgende
udarbejde et kommuneplantillæg for detailhandel i Assentoft.
Erhvervsstyrelsen har ingen kommentarer hertil.

Med venlig hilsen

, .
Holger Bisgaard
kontorchef

18. marts 2016

/piagra

Sag NST-122-730-00064

ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

2100 København ø

Tlf. 35291000

Fax 35291001

CVR-nr 10150817

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS-OG
VÆKSTMINISTERIET
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Fra: Anja og Jesper Frørup [ajfrorup@live.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 04-02-2017 09:26
Modtaget Dato: 04-02-2017 09:26
Vedrørende: Høringssvar - Assentoft bymidte

Kære Randers Kommune

Dette er Høringssvar til kommuneplanen som vedrører Assentoft bymidte.

Grundlæggende har jeg følgende overordnede anker mod planen:

- Planen laves på baggrund af en ældre undersøgelse/rapport om Assentoft. Den er enorm overfladisk, og kunne gælde alle mindre byer i jylland.
-  Der er sket meget i Assentoft bymidte siden færdiggørelsen af rapporten:
        - Der er kommet restaurant (Assentoft Cafe og Restaurent)
        - Slagteren har bygget om for et anseeligt beløb
        - Brugsen har bygget ud og moderniseret butikken
        - Apoteket er flyttet i nye større lokaler
        - Der er kommet Blomsterbutik (Haabers Blomster)
        - Der er kommet kunstudsalg (ikke nævnt i rapporten)
- Altså sker det stor udvikling i den eksisterende midtby - Det er ikke en soveby der har brug for et vitamintilskud.
- Virksomheden der har lavet undersøgelsen for kommunen er samme virksomhed der ønsker at opføre et bycentrum.
        - Dette er meget problematisk og formentligt ikke juridisk ok - Virksomheden er ikke upartisk.
        - Hvad har virksomheden fået af honorar for rapporten ?
        - I forbindelse med udfærdigelse af rapporten er der ikke én fra Assentoft der er blevet spurgt om hvad der mangeler eller er behov for i Assentoft. Hvorfor ?
- Angående dagligvarebutikker dækkes behoved idag af en discountbutik og en superbrugs. Dette er meget fint og med 3500 indbyggere er der ikke plads til en
mere.
        - Hvis der kommer ny - betyder det derfor lukning af en butik i bycentrum.
        - Hvis det bliver Brugsen, hvilket er sandsynligt, da overskudet ligger på + 0,5 mio kr pr. år - hvilket har været tilfældet i mange år - vil det ramme de andre
butikker hårdt, da der ikke vi være så meget trafik den vej gennem byen.
        - Ligeledes vil der formentligt være 2 discountbutikker i byen - hvilket ikke er til gavn for indbyggerne.
        - Ved ønskede udbygning er der riiko for butiksdød i bestående bydel, hvilket ikke vil gavne byen overhovedet. Der er mange eksempler på dette, og det vil
være enormt ærgerligt og ikke særligt attraktivt for Assentoft eller Randers Kommune.
- Vi har en meget hyggelig bymidte i Assentoft som vi ønsker at bevare og gøre endnu hyggeligere og attraktiv for nye butikker (der er plads til dem).
        - Derfor kunne kommuneplanen ændres til at støtte aktiviteter der sikrer dette:
        - Sikre at der kan laves butikker.
        - Færdiggørelse af stenkant om træer langs storegade. De træer der ikke har fået nye stenkant er ved at går ud da de får ny vand. Det ser frygteligt ud.
Hvorfor stoppede arbejdet ?
        - Andre tiltag til at udvikle eksisterende byen så der kan komme flere indbyggere. F.eks. tilskud til ny hal.

Den generelle mening i byen er, at der ikke er behov for eller ønske om at dele byen i to.
Håber meget på Assentofts byboeres vegne at kommuneplanen ikke vedtages som skitseret.

med Venlig Hilsen

Jesper Frørup
Skovsangervej 26, Assentoft
8960 Randers SØ
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Fra: Tina og Jens Kristiansen [kristiansen8870@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 01-02-2017 10:09
Modtaget Dato: 01-02-2017 10:09
Vedrørende: Re: Automatisk svar: Forslag til Kommuneplan 2017

Hej kp17.

Vi håber, du kan hjælpe os. Vi har skrevet lidt til dig før, men kan ikke helt finde ud af, hvor vi skal henvende os, når vi har et stykke
jord i Stevnstrup, som vi gerne vil have med i udstykningsplanerne.
Som vi læser det, skal vi sende et "Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017", men hvor er det helt præcist, at vi gør det? Kan du
hjælpe med men netadresse?

Venlig hilsen - og på forhånd tak for hjælpen fra
Jens og Tina Kristiansen
Randersvej 67B
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf, Jens: 51 31 39 02

Den 8. december 2016 kl. 19.04 skrev kp17 <kp17@randers.dk>:
 

Tak for din henvendelse omkring kommuneplan 2017 – dette er et autosvar.

　

Skriver du angående borgermøder vil vi kontakte dig snarest for at aftale nærmere.

　

Har du sendt et høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017, vil denne blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne
høringssvar og en vurdering af disse være med som bilag.

　

Når Kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.

　

Venlig hilsen

　

Kommuneplanteamet
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Fra: Tina og Jens Kristiansen [kristiansen8870@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 04-02-2017 10:11
Modtaget Dato: 04-02-2017 10:11
Vedrørende: Re: Automatisk svar: Forslag til Kommuneplan 2017
Vedhæftninger: IMG_0022.PNG

IMG_0024.PNG
IMG_0023.PNG

Hej igen. 

Vi vil gerne foreslå, at matrikel nr. 14c Grensten by (Stevnstrup) indgår i fremtidig byggemodning i Stevnstrup. 

Jorden ligger lige i forlængelse af skolen og lige op af Blomsterparken (forholdsvist nyt udstykningsområde i Stevnstrup) og er derfor
velegnet til udstykning.
Allerede nu er der store trafikale udfordringer op ad Bymarksvej til skolen om morgenen, og det vil med tiden være en gevinst at
omdirigere trafikken. Man kan lave en vej bag om skolen fra Grenstenvej ned til Randersvej og altså lige forbi vores jord.

Se billeder af jordstykket nedenfor.

Venlig hilsen 
Jens og Tina Kristiansen
Randersvej 67B
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 51 31 39 02

ons. 1. feb. 2017 kl. 10.46 skrev kp17 <kp17@randers.dk>:

Hej

 

Du skriver bare til denne mail. Bare markere på kort eller skriv hvilket område der er tale om og hvad ønskerne er, så bliver det behandlet som et
høringssvar.

 

Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552 - 21129060

Fra: Tina og Jens Kristiansen [mailto:kristiansen8870@gmail.com] 
Sendt: 1. februar 2017 10:10
Til: kp17 <kp17@randers.dk>
Emne: Re: Automatisk svar: Forslag til Kommuneplan 2017

 

Hej kp17.
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37 - 24b. Re: Automatisk svar: Forslag til Kommuneplan 



Vi håber, du kan hjælpe os. Vi har skrevet lidt til dig før, men kan ikke helt finde ud af, hvor vi skal henvende os, når vi har et stykke
jord i Stevnstrup, som vi gerne vil have med i udstykningsplanerne.

Som vi læser det, skal vi sende et "Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017", men hvor er det helt præcist, at vi gør det? Kan du
hjælpe med men netadresse?

 

Venlig hilsen - og på forhånd tak for hjælpen fra

Jens og Tina Kristiansen

Randersvej 67B

Stevnstrup

8870 Langå

Tlf, Jens: 51 31 39 02

 

 

Den 8. december 2016 kl. 19.04 skrev kp17 <kp17@randers.dk>:

 

Tak for din henvendelse omkring kommuneplan 2017 – dette er et autosvar.

　

Skriver du angående borgermøder vil vi kontakte dig snarest for at aftale nærmere.

　

Har du sendt et høringssvar til forslag til Kommuneplan 2017, vil denne blive behandlet i forbindelse med den politiske vedtagelse. Her vil alle indkomne
høringssvar og en vurdering af disse være med som bilag.

　

Når Kommuneplan 2017 er endelig vedtaget vil du blive orienteret om, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.

　

Venlig hilsen

　

Kommuneplanteamet
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Fra: Stephan Sørensen [ss@remaetablering.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: Morten Aabo [morten.aabo@randers.dk];Frank Nørgaard [Frank.Norgaard@randers.dk]
Sendt dato: 05-02-2017 23:09
Modtaget Dato: 05-02-2017 23:09
Vedrørende: ændringsforslag
Vedhæftninger: randerrs Kommune_ændringsforslag 2017.doc

oust møllevej 51.pdf

Hermed fremsendes ændringsforslag til kommuneplan 2017
 
Jeg ser frem til at komme i positiv dialog omkring forslaget
 
Venligst bekræft modtagelse
 
På forhånd tak
 
Med venlig hilsen
REMA Butiksudvikling A/S
 
Stephan Sørensen
Direktør
Mobil 40 15 80 95
Email ss@remaejendom.dk
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AREALER:

EKSISTERENDE BUTIK:         999,7 M²

SOLCENTER INDDRAGES:              65,3 M²

TILBYGNING:                              122,5 M²

BEBYGGELSENS ETAGEAREAL: 1187,5 M²

KUNDEVOGNSKUR:   12.5 M²

BEBYGGET AREAL I ALT:           1200 M²

ÅBEN VAREGÅRD:   50,3 M²

GRUNDAREAL:        4906,7 M²

BEBYGGELSESPROCENT:   24,2 %

Rev.

Dato

Emne

Sag Tegn.

Mål

Sign.

Sagsnr.

Filnavn

Rev.

Dansk Butikstjeneste A/S
Ndr. Strandvej 3    8240 Risskov    Tlf.: 87 41 55 33    Fax.: 87 41 55 30    E-mail: danskbutikstjeneste@db-as.dk

REMA Butiksudvikling A/S 
Hundige Strandvej 190, 1 sal
2670 Greve
Vedr. Rema 1000, Randers, Helsted

Situationsplan Udvidelse

2016.10.07

100

1:500

SLK/HH
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Randers kommune 
Plan- og Arkitektur
8900 Randers Århus d. 29. januar 2017

Vedr. Ændringsforslag til kommuneplan 2017 for Randers kommune

Hermed fremsendes ændringsforslag til kommuneplan 2017 for Randers kommune. Nærværende 
skrivelse rummer to ønsker for benyttelse af, den tidligere samlede ejendom, Oust Møllevej 51, 
8900 Randers. Ejendommen Oust Møllevej 51 blev i forbindelse med gennemførsel af lokalplan nr. 
348, delt således at halvdelen af ejendommens ca. 8.700 kvadratmeter, forblev i landzone og den 
anden halvdel med Rema 1000 blev inddraget i byzone.  Herudover etablerede vi et trafiklys på 
Hobrovej for egen regning således at trafikken kunne afvikles helt uden gener.

Rema 1000 driver i dag en velfungerende butik på ejendommen og ønsker i henhold til det 
fremsatte forslag til ændring af planloven om at udvide butikken til 1.200 kvadratmeter, således at 
butiksstørrelsen følger størrelsen i det fremsatte lovforslag.  

Yderligere søger vi om at få overført den del af ejendommen Oust Møllevej 51, 8900 Randers, der 
ligger i landzone til byzone.
Vi ønsker at udnytte denne til detailhandel med en butiksstørrelse på maksimalt 300 kvadratmeter 
som angivet på vedlagte situationsplan. Dette er i fuld overensstemmelse med intentionerne i 
kommuneplan 2017 for Randers kommune, som maksimere butiksstørrelsen for detailhandel i 
lokalcentre til 500 kvadratmeter. 

Ejendommen Oust Møllevej 51, 8900 Randers udmærker sig ved at have

 optimale forhold for afvikling af trafikken  efter at vi har etableret trafiklys
Beliggenhed og mulighed for at det eksisterende handelsområde i Randers Kommune kan 
fastholdes og styrkes.

Vi foreslår at forslaget ændres således at den tidligere ejendom Oust Møllevej 51 udlægges til 
lokalcenter som kan rumme maksimalt en dagligvarebutik med et bruttoareal på 1.200 
kvadratmeter, samt to mindre butikker med en maksimal størrelse på 300 kvadratmeter for pr. stk. i 
alt maksimalt 600 kvadratmeter samlet.

Jeg ser frem til en positiv dialog omkring ovenstående.
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Med venlig hilsen
Rema Ejendomsinvest

Stephan Sørensen
Direktør

Tlf. 70 26 17 40
GSM 40 15 80 95
Email ss@remaejendomsinvest.dk
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Fra: Regitse Vammen [Regitse.Vammen@randers.dk]
Til: Rikke Stæhr Jensen [Rikke.Staehr.Jensen@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 09:43
Modtaget Dato: 06-02-2017 09:43
Vedrørende: 8p Gimming udstykning af byggegrunde
Vedhæftninger: VS udstykning af byggegrunde.pdf

Hej Rikke
 
Som aftalt - vedhæftet svar på henvendelse vedr. bebyggelse på 8p Gimming j.nr. 01.03.03-p19-3-17.

Med venlig hilsen 

Regitse Vammen
Landinspektør 

Randers Kommune 
Planadministration
Laksetorvet 1
8900 Randers C
www.randers.dk
planteam@randers.dk 

Fra: Regitse Vammen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=REGITSE WAMMEN032]
Sendt: 05-01-2017 13:53
Til: 'Jan.Opstrup@jiffygroup.com' [Jan.Opstrup@jiffygroup.com]
Emne: VS: udstykning af byggegrunde

Hej Jan
 
Tak for din henvendelse om mulighed for udstykning af parcelhusgrunde på matr.nr. 5a og 8p Gimming By, Gimming. Matrikelnumrene er beliggende i landzone og
udstykning af parcelhusgrunde vil som udgangspunkt kræve landzonetilladelse. Ved vurderingen af om der kan gives landzonetilladelse til udstykning, skal
Randers Kommune administrere i overensstemmelse med Landsbyregistreringen og Kommuneplanen.
 
I Landsbyregistreringen er der udpeget byggemuligheder i Gimming, der bør udnyttes, før der udpeges nye byggemuligheder. Matr.nr. 8p og 5a er ikke en del af de
udpegede byggemuligheder og kan derfor umiddelbart ikke bebygges. Du finder Landsbyregistreringen for Gimming på
http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Gimming/
 
I forslaget til Kommuneplan 2017 ændres kommuneplanrammen for Gimming for at tydeliggøre, hvilke arealer der kan bebygges og hvilke arealer der skal friholdes
for bebyggelse. Ændringerne i kommuneplanen sker på baggrund af Landsbyregistreringen, hvor matr.nr. 5a og 8p er registreret som områder, der skal friholdes
for bebyggelse.
 
Kommuneplan 2017 er i offentlig høring frem til den 7. februar 2017. Du har mulighed for at se kommuneplanforslaget og komme med bemærkninger til
kommuneplanforslagets byggemuligheder for din ejendom på vores hjemmeside
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/forslag-til-kommuneplan-2017-i-hoering/
 
 
Venlig hilsen

Regitse Vammen
Landinspektør
89151551

Fra: Jan Opstrup [mailto:Jan.Opstrup@jiffygroup.com] 
Sendt: 5. december 2016 13:53
Til: Plan <Plan@randers.dk>
Emne: udstykning af byggegrunde
 
Undertegnede anmoder herved om tilladelse til udstykning af parcelshusgrunde på matrikel nr. 8 p i Gimming by.
Der planlægges udstykning af 4 parcelhus grunde, evt rækkehuse.
 
Undertegnede er i dag ejer af både  matrikel nr. 5a og 8p. Imellem disse to matrikler findes matrikel nr. 5b. Tilgangen til denne matrikel sker gennem matrikel 5a
og 8p på tilgangsvej som er ejet af undertegnede. På matrikel 5b er der i dag et ældre hus opført ca. 1940 på ca 800m2 grund. Huset er p.t. til salg og har stået
tom i ca 6 mdr.
 
Såfremt arealet på matrikel 8p ikke skønnes at være stort nok kan matrikel 5b tilkøbes og tillægges. Evt sammen med dele af matrikel 5 a dersom nødvendigt.
 
Ser frem til at høre fra Jer.
 
MVH
Jan Opstrup
Vestrupvej 121 (matrikel 5a og 8p)
8930  Randers NØ
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Fra: Regitse Vammen [/O=RANDERS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=REGITSE WAMMEN032]

Til: 'Jan.Opstrup@jiffygroup.com' [Jan.Opstrup@jiffygroup.com]
Sendt dato: 05-01-2017 13:53
Modtaget
Dato: 05-01-2017 13:53

Vedrørende: VS: udstykning af byggegrunde

Hej Jan
 
Tak for din henvendelse om mulighed for udstykning af parcelhusgrunde på matr.nr. 5a og 8p Gimming By, Gimming. Matrikelnumrene er beliggende
i landzone og udstykning af parcelhusgrunde vil som udgangspunkt kræve landzonetilladelse. Ved vurderingen af om der kan gives
landzonetilladelse til udstykning, skal Randers Kommune administrere i overensstemmelse med Landsbyregistreringen og Kommuneplanen.
 
I Landsbyregistreringen er der udpeget byggemuligheder i Gimming, der bør udnyttes, før der udpeges nye byggemuligheder. Matr.nr. 8p og 5a er
ikke en del af de udpegede byggemuligheder og kan derfor umiddelbart ikke bebygges. Du finder Landsbyregistreringen for Gimming på
http://ipaper.ipapercms.dk/RandersKommune/MiljoogTeknik/stadsarkitekten/Landsbyregistering2011/Gimming/
 
I forslaget til Kommuneplan 2017 ændres kommuneplanrammen for Gimming for at tydeliggøre, hvilke arealer der kan bebygges og hvilke arealer
der skal friholdes for bebyggelse. Ændringerne i kommuneplanen sker på baggrund af Landsbyregistreringen, hvor matr.nr. 5a og 8p er registreret
som områder, der skal friholdes for bebyggelse.
 
Kommuneplan 2017 er i offentlig høring frem til den 7. februar 2017. Du har mulighed for at se kommuneplanforslaget og komme med
bemærkninger til kommuneplanforslagets byggemuligheder for din ejendom på vores hjemmeside
https://omkommunen.randers.dk/annonceringer/2016/planlaegning/forslag-til-kommuneplan-2017-i-hoering/
 
 
Venlig hilsen

Regitse Vammen
Landinspektør
89151551

Fra: Jan Opstrup [mailto:Jan.Opstrup@jiffygroup.com] 
Sendt: 5. december 2016 13:53
Til: Plan <Plan@randers.dk>
Emne: udstykning af byggegrunde
 
Undertegnede anmoder herved om tilladelse til udstykning af parcelshusgrunde på matrikel nr. 8 p i Gimming by.
Der planlægges udstykning af 4 parcelhus grunde, evt rækkehuse.
 
Undertegnede er i dag ejer af både  matrikel nr. 5a og 8p. Imellem disse to matrikler findes matrikel nr. 5b. Tilgangen til denne matrikel sker gennem
matrikel 5a og 8p på tilgangsvej som er ejet af undertegnede. På matrikel 5b er der i dag et ældre hus opført ca. 1940 på ca 800m2 grund. Huset er p.t.
til salg og har stået tom i ca 6 mdr.
 
Såfremt arealet på matrikel 8p ikke skønnes at være stort nok kan matrikel 5b tilkøbes og tillægges. Evt sammen med dele af matrikel 5 a dersom
nødvendigt.
 
Ser frem til at høre fra Jer.
 
MVH
Jan Opstrup
Vestrupvej 121 (matrikel 5a og 8p)
8930  Randers NØ
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Fra: Maria Pilgaard [map@lmo.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: 'Lene Jensen' [alleenlund@gmail.com];Hanne Hjortshøj Østergaard [hao@lmo.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 11:59
Modtaget Dato: 06-02-2017 11:59
Vedrørende: Landboforeningen Kronjyllands høringssvar til Randers kommuneplanforslag 2017
Vedhæftninger: image001_8923.jpg

image002_4173.jpg
Landboforeningen Kronjyllands høringssvar på Randers Kommunes forslag til kommuneplan 2017.pdf

Til Randers kommune
 
Hermed fremsendes Landboforeningen Kronjyllands høringssvar til Randers forslag til kommuneplan 2017.
 
Med venlig hilsen

Maria Pilgaard | Politisk Rådgiver Natur & Vand | LMO
 

Trigevej 20 | 8382 Hinnerup
Hoved tlf. 7015 4000
Mobil 22210217 
Mail map@lmo.dk | Web www.lmo.dk

 

139

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017

40 - 27. Landboforeningen Kronjyllands høringssvar til 



 
 

____________________________________________________________________ 
Landboforeningen Kronjylland, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 

 

 
 
 
Randers Kommune  
Laksetorvet  
8900 Randers C 

D. 30. januar 2017 
 
Fremsendes elektronisk til kp17@randers.dk 
 

 

Landboforeningen Kronjyllands høringssvar på Randers Kommunes forslag til 
kommuneplan 2017 
 
Landboforeningen har med interesse læst Randers Kommunes forslag til kommuneplan 2017. Det 
er med glæde, at foreningen noterer sig, at ”Målet med kommuneplanen er at fremme en 
hensigtsmæssig placering af nye husdyrbrug, og at sikre at landbruget forsat kan dyrke den bedste 
landbrugsjord. ” 
 
Der er mange interesser at tilgodese i det åbne land, og landbruget ønsker at være en positiv 
medspiller. Grundlæggende er det er dog vigtigt at understrege, at frivillige aftaler er afgørende, 
og eventuelle nye tiltag sker imod fuld kompensation.  
 
Landboforeningen Kronjylland finder det vigtigt, at kommuneplanen aktivt forholder sig til 
landbrugserhvervets udvikling, således landbruget forsat kan have en effektiv produktion. 
Samtidig er der også et stort ønske om, at sikre en gensidig god dialog mellem kommune og 
lodsejere. I en tid hvor man må forvente at den målrettede regulering bliver et tiltagende 
styringsværktøj, tegner der sig en række nye udfordringer. Særligt her har foreningen et ønske om 
at både forening og berørte lodsejere inddrages tidligt i processen. På denne måde, kan man 
bedre sikre at tiltag og ændringer tilgodeser miljø, erhverv og øvrige interesser på en 
hensigtsmæssig måde.  
 
Landboforeningen Kronjylland har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte afsnit i 
kommuneplanforslaget: 
 
La. 1 Husdyrbrug 
 
På nuværende tidspunkt behandles den nye husdyrslov i Folketinget, og dermed må man forvente 
at begrebet dyreenheder forsvinder. Således vil kommuneforslagets udpegning af større 
husdyrbrug på 500 DE ikke længere være aktuelt. Foreningen er bekymret for udpegning af 
områder til landbrugsdrift, da det kan påvirke ejendomsværdien af øvrige ejendomme. Derudover 
bør man i stedet se på mulighederne for hvorledes landbrugsbedrifter generelt kan sikres gennem 
forbedret teknik når der er tale om eventuelle luftgener til naboer.   
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____________________________________________________________________ 
Landboforeningen Kronjylland, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 

 

 
Pn. 1 Potentielle naturområder og Po. 1. Potentielle økologiske 
forbindelser 
 
Landbruget ser gerne, såfremt der skal etableres ny natur på landbrugsarealer, at der ses på 
muligheden for jordfordeling.  
 
Lv. 1. Lavbundsarealer og mulige vådområder  
 
Nye vådområder bør ses i samspil med målopfyldelse af vandrammedirektivet og 2. 
vandplanperiode. Landboforeningen er positiv overfor et samarbejde omkring vådområder som en 
del af den kollektive indsats, og det anbefales, at kommunen ser på mulighederne for 
jordfordeling, samt hvorledes lodsejerne alternativ sikres fuld kompensation. Det er vigtigt, at der i 
samspil med nye vådområder ses på øvrige virkemidler som minivådområder og skovrejsning.  
 
Gr. 1. Grundvand 
 
Landboforeningen vil gerne understrege behovet for fastholdelse af den nuværende grænseværdi 
i forhold til kvælstof og pesticider. Grundvandet er vigtigt at beskytte, og det er derfor også med 
glæde, at man kan konstatere at de nuværende grænseværdier i Randers Kommune sikrer dette. 
Foreningen vil dog gerne udtrykke bekymring for en eventuel udvidelse af BNBO de boringsnære 
beskyttelsesområder, dette vil få stor indflydelse på både borger, vandværker og 
landbrugserhvervet. 
 
Ov. 1. Overfladevand  
 
Landbrugserhvervet er meget fokuseret på miljøtilstanden i henholdsvis vandløb, søer og fjorde. 
Men det er også vigtigt, at der et god afvanding fra landbrugsarealerne og der undgås erosion og 
brinknedbrydning. Flere lodsejere står dog med udfordringer med vandløb, der ikke kan aflede nok 
vand, som følge af stigende nedbørsmængder. Foreningen ønsker, at der ses på mulighederne for 
at iværksætte tiltag, eksempelvis reguleringsprojekter, som følge af klimaforandringerne. 
Derudover ønsker landbruget, at indgå i et positivt samarbejde i de kommende vandråd. Der er en 
forståelse for at interesser og viden bør samles og drages i spil. Såfremt Randers kommune skal 
revidere vandløbsregulativer i den kommende tid, ønsker foreningen også gerne at være 
inddraget. 
 
Gr. 1. og Gd. 1. Grøn struktur og Grønt Danmarkskort  
Landboforeningen noterer sig, at det Grønne Danmarkskort er en ny udpegning. Foreningen er 
klar over, at der er tale om en obligatorisk statslig udpegning. Flere steder er der sammenfald 
mellem særlig værdifuld landbrugsjord og det grønne danmarkskort. Foreningen stiller sig 
undrende overfor dette sammenfald. Landboforeningen ønsker gerne en uddybning af formålet 
med denne udpegning. Der er foreningens overbevisning, at der ikke foreligger nogen retslig 
binding af udpegningen.  
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____________________________________________________________________ 
Landboforeningen Kronjylland, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 

 

Ve. 1. Veje 

En del af landmændene har i kraft af strukturudviklingen deres 
arealer fordelt over større områder. Det er derfor afgørende, at markerne kan passes med den 
nødvendige maskinkraft.  
 
Kommunen anbefales derfor til følgende:  
 

 at undgå forhindringer af kørsel med landbrugsmaskiner på eksisterende veje 

 at undgå at lukke eksisterende adgang fra vej til mark (markoverkørsler) 

 at undgå og hindre passage for landbrugsmaskiner i form af helleanlæg eller lignende 

 at udforme vejbump så de problemfrit kan passeres med landbrugsmaskiner med 
tunge redskaber (stejlhed og længde) 
 
Landboforeningen Kronjylland vil gerne opfordrer til en fortsat god dialog omkring udviklingen af 
landbrugserhvervet i det åbne land. Erhvervet står overfor en lang række nye udfordringer, men 
ser også sig selv som et aktiv, der kan bidrage til en god og bæredygtig udvikling. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Christian Jensen 
Formand for Landboforeningen Kronjylland  
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LANDBOFORENINGEN 

KRONJYLLAND
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Til 
RANDERS KOMMUNE 
LAKSETORVET 
8900 RANDERS 

30- 01- 2017 

Høringssvar og indsigelse mod kommuneplan 2017.01.30 og i tillæg til andre høringssvar. 

På møde 25 jan fik vi oplyst at en forespørgsel fra en entreprenør om etablering af en dagligvarebutik ved 
rundkørslen ved Skovvangsvej i Assentoft forårsagede et forslag til udvidelse af Assentofts centerområde til 

at omfatte Skovvangsvej øst. 

I Assentoft er vi meget glade for at Assentoft bycenter nu — endelig - er synliggjort og velfungerende med 
en række nye eller nyrenoverede butikker og servicevirksomheder. F.eks, blomsterforretning, apotek, 
restaurant, Superbrugsen - samt KiWI discount dagligvarerer, frisører, benzintanke, pizzeria, læge og 

tandlæge.. 
Vi har således 2 store dagligvarebutikker — samt et dagligvareudsalg med begrænset sortiment i forbindelse 
med Circle K. Der er dermed god konkurrence og varieret udbud mht dagligvaresalget. 

Uden at kende omsætningstallene er det indtrykket fra naboer — herunder os på tandlægeklinikken som 
ser trafikken til Kiwi - at kundemængden til KIWI er begrænset og skønsmæssig kan KIWI fint modtage 2 —
3 gange forøget antal kunder. 

En ny- tredje stor dagligvarebutik vil fjerne en del af kundeunderlaget for KIWI, og måske medføre en 
lukning. Dette vil resultere i at der stadig er to store dagligvarebutikker MEN AT BYCENTRET NU ER 
OPDELT I 2 I REALITETEN ADSKILDTE BYCENTRE med stor afstand og — bl. a. delt af en kirkegård som på 
ingen måde er en naturlig del af et bycenter. 

DENNE OPDELING I 2 BYCENTRE ER IKKE I BEBOERNES INTERESSE. Vi ønsker som alle (med undtagelse af to) 
tilkendegav på møde at have et velfungerende og samlet bycenter. —Vi forstår også at dette fremgår af 

planloven. 

Vores ønske er at I som byrådspolitikere uanset politisk observans varetager og prioriterer 
Assentoftbeboernes interesse. 
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Med venlig hilsen 
Herluf Skovsgaard, tandlæge 
Storegade 59, Assentoft 
8960 Randers SØ 
Tlf 89 49 42 75 
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41 - 28. høringssvar kommuneplan 2017
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Fra: Randers Vacuum Plast [rvp@rv-plast.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 14:51
Modtaget Dato: 06-02-2017 14:51
Vedrørende: høringssvar
Vedhæftninger: CCE06022017_0005.pdf

Med henvisning til vedhæftede svar fra Randers kommune 9. sept. 2013 anmoder jeg om, at kommunen revurderer planerne for de nævnte rammer
(1.05.T.3, 1.05.L.3 og 1.05.E.2).
Såfremt der er spørgsmål eller ønskes en drøftelse af muligheder/ønsker, er I meget velkomne til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Bjarne Møller
Viborgvej 99
8920 Randers NV
 
Tlf.: 86 42 77 99
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Fra: judy pedersen [pedersen.judy@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 15:08
Modtaget Dato: 06-02-2017 15:08
Vedrørende: Mulighed for bolig- og erhverv for ejendommen Borup Alle 1, 8920 Randers NV

Jeg ønsker at ansøge om at ændre rammen til beboelsen Borup Alle 1, således at ejendommen kan bruges til blandet bolig og
erhverv.
Ejendommen har gode til- og frakørselsmuligheder til vej/motorvej.
Det er en speciel stor og kultur-historisk bevaringsværdi ejendom og det vil skabe bedre forudsætninger for at sikre bygningen til
eftertiden, samt skabe bedre forudsætninger for salg.

På vejne af Mona D. M. Pedersen
 Judy Pedersen
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Fra: Niels Nyvang [nn@dlgpost.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 19:46
Modtaget Dato: 06-02-2017 19:46
Vedrørende: Ændringsforslag.
Vedhæftninger: Udstykning ved Algaard i Gjerlev.pdf

1791039-008-001.pdf

På vegne af Gjerlev Lokalråd fremsendes hermed følgende bemærkninger (Kort vedhæftet) til Kommunalplan 2017
 
En del af arealet udtages af ramme 5.04.B.5. Begrundelse: Arealet ved Ærteholmsvej erstatter dette.
En del af 5.04.BE.3 ændres til boligformål, fra bl. Bolig og Erhverv. Begrundelse: Det anses at være uhensigtmæssigt at blande bolig og
erhverv. Arealet mod syd markeres som rekreativt formål.
Udlæg af areal syd for byen til boligformål. Begrundelse: Der kan blive tale om en række særdeles attraktive grunde, med udsigt over enge og
dalstrøg, evt. i forening med en renovering af Algården, som har en vis bevaringsværdig værdi.
 
MVH.
Per Bang
Camilla Trampedach Schultz
Niels Nyvang 61749384
 
Gjerlev Lokalråd
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Fra: Vagn Liltorp [vagn@liltorp.org]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 19:56
Modtaget Dato: 06-02-2017 19:56
Vedrørende: Høringssvar til kommuneplan fra Fårup.
Vedhæftninger: Høringssvar vedr. kommuneplan 2017 - Borgerforeningen for Fårup og Omegn.docx

Tak for et rigtig godt orienteringsmøde 26. januar i Fårup.
Høringssvar er vedhæftet.

Mvh

Vagn Liltorp
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1

Høringssvar vedr. kommuneplan 2017.

Borgere fra lokalområdet omkring Fårup deltog 26. januar i orienteringsmøde vedr. 
kommuneplan 2017. Repræsentanter for Randers Kommune gennemgik procedure vedr. 
kommuneplaner og lokalplaner og Borgerforeningen for Fårup og Omegn påtog sig 
opgaven med at samle de væsentligste kommentarer til kommuneplanen.

Overordnet set ønskes en retning på udviklingen i Fårup. Aktiviteter af sportslig og kulturel 
art søges samlet i området omkring Purhushallen og Fårup Skole. Samtidig søges 
byvækst tilpasset denne retning ved mulighed for ny bebyggelse (parcelhuse og/eller 
rækkehuse) tæt på dette nye centrum. Den nye bebyggelse ønskes tilpasset behov, så 
såvel unge, børneforældre som ældre har mulighed for den mest praktiske bolig.

1. En del af det område, der er skitseret til fremtidig byvækst er beplantet med skov. 
Som fremtidigt område for byvækst ønskes i stedet udlagt område på begge sider 
af indfaldsvejen ved Bakkevænget. Området er centralt beliggende nær 
centerområde, hal og skole og vurderes attraktivt i forbindelse med fremtidig 
byvækst. Se mørkeblå og lilla markering 1a og 1b på henholdsvis nord og sydside 
af Bakkevænget.

2. Eksisterende byggegrunde og fremtidigt byvækstområde ønskes klassificeret, så 
det er muligt at bygge såvel rækkehus som villaer. Der spores pt. særlig interesse 
for rækkehuse, hvorfor denne mulighed ønskes åbnet mht. de sidste 4 
byggegrunde på Granvænget 22, 24, 26, 28. Se mørkegrøn markering pkt 2.

3. Der ønskes, af æstetiske årsager, mulighed for at etablere en lav vold langs 
Poppelvænget. Se rød markering pkt 3.

4. Mulighed for at ændre en del af 4.03.R.3 fra rekreativt område til erhvervsområde, 
hvis der opstår behov for udvidelse af betonvirksomheden. Se Grøn markering pkt 
4.

5. Mulighed for at lave rekreativt område på et større areal ved Purhushallen. Området 
skal på sigt kunne anvendes til fodboldbane. Se orange markering – ”5”.

Kortillustration over de ønskede udviklingsmuligheder. Se side 2.

På Borgerforeningen for Fårup og Omegns vegne.

Vagn Liltorp, Pilevænget 7, 8990 Fårup.

Mail: vagn@liltorp.org

Tlf. 24421067.Høringssvar indsendt til kp17@randers.dk. 7.2. 2017.
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Fra: gertabildgaard@mail.dk [gertabildgaard@mail.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 20:14
Modtaget Dato: 06-02-2017 20:14
Vedrørende: Bemærkning til KP2017
Vedhæftninger: Kommuneplan 2017.docx

Hej Randers Kommune, 

Venligst se vedhæftet bemærkning til Kommuneplanen 2017

Mvh

Mette Bødker og Gert Abildgaard
Gl. Viborgvej 302
8920 Randers NV
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Til Randers kommune. 

Vedr. kommuneplan 2017 vil vi gerne informere kommunen om ”huller” i kommuneplanen 2017. 
Det drejer sig om lukning af bybusser rute 10 & 11. mellem Ålum-Tånum og Randers. 
Efter den nye skolereform er vi vidende til at flere familier har valgt at lade deres barn/børn 
overgå til privat skoler samt skal eleverne indenfor en vis årrække overgå til videregående 
uddannelser i Randers og derfor vil der stadig være et behov for offentlig transport fra de 
respektive områder til Randers og retur. 
Har kommunen et forslag til hvorledes eleverne kan fragtes til og fra Randers C.

Da den nye cykelsti blev anlagt fra Hornbæk til Tånum var vi en del borgere der stod måbende da 
vi så at cykelstien endte i Tånum. Strækningen Tånum-Venning-Fussingø er af særlig naturskøn 
interesse, er en del af Margueritruten og dagligt færdes der cyklister på strækningen. Strækningen 
er særdeles farlig da vejen er smal med blinde passager og biler der kører med høj hastighed. En 
cykelsti vil netop medføre at flere vil anvende cykel fremfor bil til job/skole, samt til daglige cykel 
ture og gøre området mere attraktivt.
De nuværende forhold gør at det absolut ikke er sikkert at færdes på cykel. Dagligt ser vi kun 
voksne cykle på strækningen. En cykelsti vil medvirke til at børn samt unge kan færdes sikkert på 
strækningen og derved undgå afhængighed af forældrenes kørsel. 

Kommunen opfordrer borgere til at anvende offentlig transport samt at cykle. Endvidere skal det 
iflg. den nye Landdistriktspolitik 2016-18 være mere attraktivt at bosætte sig i kommunes 
landdistrikter men pga. ovenstående ”huller” i området, er det ikke særlig attraktivt. 

Vi håber Kommunen vil tage området Tånum-Gjandrup-Venning-Ålum med i deres overvejelser 
ved udførelse af den nye kommuneplan. 
Vi finder det irrelevant med underskrift-samling da vi ved der er bred opbakning af ovenstående. 

Mvh

Mette Bødker og Gert Abildgaard
Gl. Viborgvej 302 
8920 Randers NV
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Fra: Jan Henriksen [janthenriksen@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 20:33
Modtaget Dato: 06-02-2017 20:33
Vedrørende: indsigelse

Ang. kommuneplan 2017 Asferg

Da jeg har set et forslag omfattende en omfartsvej bagom Asferg fra Vestergade på tværs af koustedvej/Kollerupvej/Søndergade og koblet på
ved Østergade/Blegvadbrovej.

Har jeg en del bekymringer jeg gerne vil have luftet, ang. hvordan det vil påvirke samfundet og erhvervet.

1. vejen kommer til at gå næsten lige forbi min baghave med store udsigts og støj gener til følge, jeg vil ende ud men en motorvej på den ene
side og en omfartsvej på den anden.

2. Flere villaveje vil nu være skåret over på midten til stor gene for de mange børnefamilier og de normale sammenkomster på vejen med
unger fra top til bund. Koustedvej/Kollerupvej/Søndergade

3. Alle huse på Vestergade vil nu have både støj foran deres hus (så godt som ingen har forhave) og nu lige op af deres have.

4. Alle de nybyggede huse i Æblehaven vil falde betragteligt i værdi , dvs. Man sælger en masse byggegrunde og efter folk har bygget vælger
man at lave en trafikeret vej lige forbi deres nye hus

5. Næsten alt trafik vil blive ledt uden om butikken som efter min mening har en større indtægt på folk der handler på vej igennem Asferg og
hjem eller ud

6. Vejen Kommer til at gå klods op af Idrætshuset og idrætspladsen, Legepladsen, Som tit er besøgt af mange børn og voksne i forskellige
sammenkomster og idræts events.

7. Bare det at vejen kommer til at være i lokal planen , om den bliver til noget eller ikke vil betydeligt sænke værdi og muligheden for hussalg
langs hele linien

 

Mvh

Jan Thye Henriksen

Koustedvej 21

8990 Fårup
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Fra: Finn Thomassen [vestervangsvej25@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 00:46
Modtaget Dato: 07-02-2017 00:46
Vedrørende: Høringssvar kommuneplan 2017
Vedhæftninger: Høringssvar, kommuneplan2017 .docx

Hermed bemærkninger.
Med venlig hilsen
Finn Thomassen

Finn Thomassen
Vestervangsvej 25
8970 Havndal
86473047 / 40403047
vestervangsvej25@gmail.com
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Kommuneplan 2017 
Randers kommune
kp17@randers.dk

Dalbyneder, den 7. februar 2017 

Bemærkninger til forslag til kommuneplan 2017 

Af forslag til kommuneplan 2017 fremgår det, at man ønsker at styrke de mange 
landsbyer og landdistrikter i kommunen. Der er sat mål op herfor og der er 
nedsat landdistriktsudvalg, men der er ikke antydninger af konkrete handlinger, 
som kan forbedre vilkårene i landsbyerne. Nærdemokratiet er blevet noget 
meget fjernt.
Kommunens indsats på området har hidtil været direkte destruerende. Ved at 
tillade opstilling af vindmøller i nærheden af de fleste landsbyer, har man sikret 
enkelte landmænd enorme økonomiske gevinster, der i vid udstrækning er 
blevet brugt til opkøb af naboejendomme. Disse ejendomme ligger nu hen som 
ruiner og som regel beboet af såkaldte ressourcesvage personer, hvis de 
overhovedet er beboet. Et sådant landsbymønster virker selvsagt skræmmende 
for eventuelle tilflyttere. Selv med  de stadig faldende huspriser i 
udkantsområderne , er det mange steder umuligt at tiltrække nye beboere.
Et konkret eksempel på ødelæggelserne er Dalbyneder. Siden år 2000 er der 
nedlagt omkring 10 landbrug med tilknytning til byen. Kun i et enkelt tilfælde 
har der ikke været involveret vindmøllepenge. 
Langt de fleste landsbyer er historisk og kulturelt knyttet til landbruget. Ved at 
fjerne landbrugskulturen fra landsbyerne fjerner man deres livsnerve.
I kommuneplan 2017 bør vindmølleplanlægningen tage hensyn til landsbyernes 
overlevelse ved at forhindre store økonomiske tilskud til enkelte landmænd. Det 
gælder blandt andet den påtænkte udvidelse og fornyelse af vindmølleparken 
ved Overgaard. Landsbyen Bjerre er allerede så ødelagt, at den nærmest ikke 
længere er eksisterende. 
I kommuneplan 2017 bør det også indgå, at kommunen vil arbejde aktivt for 
genetablering af mindre landbrug i tilknytning  til landsbyerne. Mange unge 
mennesker vil være begejstret for at kunne etablere sig på sådanne landbrug.

Med venlig hilsen
Finn Thomassen
Vestervangsvej 25
Dalbyneder
8970 Havndal
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Fra: mail@grundejerromalt.dk [mail@grundejerromalt.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: martin_iversen@outlook.com [martin_iversen@outlook.com]
Sendt dato: 05-02-2017 21:28
Modtaget Dato: 05-02-2017 21:28
Vedrørende: Re: SV: Møde angående kommunalplan 2017

Hej Randers kommune.

Som formand for Romalt grundejerforeningen kommer jeg hermed en indsigelse på kommunalplan 2017. 

Specifikt drejer det sig om udvidelsen 1.03.C.1 som udvides indover et grønt areal og tættere på bebegyggelse (Christiansminde).
På det grønne areal har Grundejerforeningen i samarbejde med Kommunen i 2015 opført en hundeskov, og i den forbindelse har
kommunen givet lov til brugen af arealet til dette formål. 

Derudover står der i lokalplan 104, at dette område skal fungere som et grønt græs areal, og at det er grundejerforeningen der skal
vedligeholde dette. De øvrige grønne græs arealer i lokalplan 104 skulle efter planen overdrages til grundejerforeningen ved
etableringen af området. Dette er dog ikke sket for ligepræcis dette område som i udvider centerområdet henover, men da lokalplan
104 er gældende, mener jeg stadig at udvidelsen er i strid med denne. 

Indsigelsen til kommunalplan 2017, går derfor specifikt på at udvidelsen i 1.03.C.1 er i strid med lokalplan 104, samt godkendte brugs
forhold kommunen og grundejerforeningen i mellem. Jeg henstiller til at i fjerner udvidelsen på det grønne areal igen, og lader det
forblive rekreativt område. 

Udvidelsen kunne evt. ske mod nord, på noget af den mark som står til rekreativt område, da der allerede er lavet en indkørsel dertil.
Derudover er der rigelig med plads til en evt. dagligvare butik i det nuværende centerområde mod vest, hvor der i dag er
parkeringspladser til Romalt hallen. Disse parkeringspladser kunne flyttes om bag hallen. 

Jeg forventer at få en tilbagemeldning på modtagelse af denne indsigelse.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Romalt
v/formand 
Martin Iversen

On January 5, 2017 at 12:53:28 pm +01:00, kp17 <kp17@randers.dk> wrote:

Kære Martin Iversen

 

Jeg har desværre ikke flere muligheder for at afholde borgermøder, da alle tider er booket. Men jeg vil opfordre til at I deltager på
borgermødet i Assentoft d. 25. januar. Så vil jeg sørge for, at der vil blive præsenteret noget fra Romalt også på dette møde. 

 

I er velkommen til at skrive, hvis der er noget bestemt I gerne vil drøfte.

 

Venlig hilsen

Rikke Stæhr Jensen
Udviklingskonsulent og Kommuneplanlægger

Randers Kommune
Erhverv og udvikling
89151552 - 21129060

Fra: mail@grundejerromalt.dk [mailto:mail@grundejerromalt.dk] 
Sendt: 2. januar 2017 20:38
Til: kp17 <kp17@randers.dk>162
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49 - 36. Re: SV: Møde angående kommunalplan 2017



Emne: Møde angående kommunalplan 2017

 

Hej.

 

Jeg vil gerne anmode om mulige datoer udover de opslået på jeres hjemmeside til et møde med formændene af
grundejerforeningerne og berørte borger i Romalt området. 

 

Er det muligt at afholde et møde med jer enten d. 17. eller d. 23. januar? Vi har skaffet lokaler i Romalt forsamlingshus til
dette formål. 

Venligst vend tilbage ASAP.

 

Med venlig hilsen

 

Grundejerforeningen Romalt

v/formand 

Martin Iversen

 

163

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017



Fra: Jens Aage Skipper [jaaskipper@live.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 11:29
Modtaget Dato: 07-02-2017 11:29
Vedrørende: Hørringssvar til Rammeområde 1.09.L.7 - Ginnerupvej,

Hørringssvar til Kommunalplan 2017

Vedr. rammeområde 1.09.L.7 - Ginnerupvej, naturområde

Vi nedlægger herved protest imod at få restriktioner på vores ejendom, uden nogen form for kompensation.
Jorden er udmærket landbrugsjord.
Et nedlagt landbrug der får forbud mod, bebyggelse af enhver art, på det meste af matriklen, vil få en væsentlig ringere salgsværdi.
Vi kræver derfor Rammeområde 1.09.L.7 fjernet fra kommunalplan 2017.
MVH.
Henning Hesselberg, Ginnerupvej 45, 8940 Randers SV.
Jens Aage Skipper, Trustrupvej 33, 8940 Randers SV.
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Fra: Finn Nielsen [finn_nielsen@live.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 12:59
Modtaget Dato: 07-02-2017 12:59
Vedrørende: Vedr: Tilretning af planramme, matrikel 8F Ø. Bjerregrav
Vedhæftninger: Ændring af planramme- matrikel 8f Over Fussing.pdf

Til rette vedkommende hos Randers Kommune 

Vedr: Ændring af planramme ved matrikel: Over Fussing, Ø Bjerregrav 8F

Se vedhæftet bilag.

Jeg har et ønske om, at få udvidet byggefeltet på ovenstående matrikel, fordi jeg går med planer om, at opføre et nyt hus med tilhørende
garage til min kæreste og jeg, således vi kan skabe en god fremtid for vores kommende familie. Det skal siges, at jeg har en aftale med den
nuværende ejer Ralf Otkjær om at købe grunden. 
Grunden er temmelig stor og jeg ønsker, at få den bedst mulige udnyttelse af arealet som muligt. Derfor har jeg placeret et kommende
stuehus i hjørnet af den eksisterende matrikel (orange markering) og den kommende garage på det (lyserøde område) Den skal
ligge vinkelret på huset for at hjælpe med at bryde vinden fra vest. 

For at bidrage til de flotte omgivelser går mine tanker omkring udseende af bygningerne skal præges af landstil, fordi jeg synes det hører sig
til området. Der har tidligere været drevet erhverv udfra de nærliggende naboejendomme, så man kan sige at mit komende hus og garage
ikke vil skille sig ud fra mængden. Jeg har ikke planer om at drive erhverv fra ejendommen men jeg har en forkærlighed for klassiske biler og
på skønner meget at have plads til dem indendørs og derfor er en garage med plads en nødvendighed.

Det er vigtigt for os, at huset får en god placering på grunden og at der kan blive mulighed for at skabe en garagebygning til som ligger
rigtigt. Der er en fantastisk udsigt både imod nord udover holmens enge og imod syd ned Fussingø sø, og hermed synes vi at det er en
nødvendighed at få tilføjet dette lyserøde areal til byggefeltet. 

Håber det alt sammen giver mening og på forhånd tak 
Hvis der er spørgsmål kontakt mig gerne.

Mvh 
Finn Nielsen 
Erantisvej 8 
8920 Randers NV
Tlf: 28877785
Mail: finn_nielsen@live.dk
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51 - 38. Vedr: Tilretning af planramme, matrikel 8F Ø. 
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Fra: Christian Halgreen [chr@tdc.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 14:51
Modtaget Dato: 07-02-2017 14:51
Vedrørende: Kommuneplan 2017
Vedhæftninger: Kommuneplan 2017.doc
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Danmarks Naturfredningsforening i Randers
www.dn.dk/randers
Formand: Christian Halgreen, Højvej 7, 8870 Langå
Telefon: 86 19 15 19, e-mail: christian@halgreen.dk 

Dato:7. februar 2016 

Randers Kommune
Kp17@randers.dk

Bemærkninger til kommuneplan 2017

Råstofudvinding

DN Randers bifalder ændringerne af retningslinjer, så der i højere grad tages hensyn til natur 
og miljøinteresser, både ved udvinding og ved efterbehandling, ligesom der som hovedregel 
skal ske efterbehandling til natur- og rekreative formål.

Natur
I kommuneplanens tema om natur er Det grønne Danmarkskort indarbejdet, som det er 
krævet i de nationale retningslinjer. Det grønne Danmarkskort sætter focus på at sikre 
sammenhængende naturområder og belyser samtidig spredningskorridorer. Kortet viderefører 
det focus, der i den gældende kommuneplan er på økologiske forbindelser.
DN Randers kunne ønske sig en mere offensiv tilgang til de områder, hvor den hidtidige 
anvendelse af arealerne har afbrudt de økologiske forbindelser. Således vil vi opfordre til, at 
der i planrammerne arbejdes efter at etablere forbindelse fra Kåtbæk til Dyrby krat og fra 
Lindbjerg Bæk til Rismøllebækken.

Det er bekymrende, når der i retningslinjerne står

Følgende opgaver prioriteres lavere i forhold til naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort:
Naturindsatsen for rekreative områder og kun hvis det er foreneligt med drift og 
bruge af arealerne.
Udlæg af urørt skov og efterladelse af dødt ved i de kommunalt ejede skove, hvor 
det giver høj biodiversitet, men kun hvor det er muligt i forhold til den øvrige drift 
og brug arealerne.
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
Implementering af naturvenlig driftsform på grønne områder i byer og landsbyer.
Formidling af naturindsatsen i forhold til omverdenen/kommunens borgere.
Pleje af fortidsminder.

Vi kan være enige i, at naturindsatsen indenfor Det grønne Danmarkskort skal prioriteres højt, 
men udlæg af urørt skov og efterladelse af dødt ved er en meget effektiv indsats for forbedring 
af biodiversiteten, også udenfor Det grønne Danmarkskort, hvis der er kommunalt ejede 
skove, der opfylder den betingelse. Bekæmpelse af bjørneklo er en langsigtet indsats, og 
indenfor Randers kommune er den gennemført effektivt og i høj grad uden brug af 
sprøjtegifte. Den indsats må ikke tabes på gulvet ved at nedprioritere den i en 4-årig periode.
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2

I det omfang kommunen ikke kan sikre pleje og formidling, vil vi opfordre til at problemerne 
tages op i det grønne råd, så kommunen og organisationerne her kan drøfte en 
borgerinddragelse i opgaverne. 

Naturbeskyttelseslovens §3
DN Randers er tilfreds med, at kommuneplan 2017 eksplicit redegør for, at Randers Kommune 
vil sikre §3 områderne, som foreskrevet i Naturbeskyttelsesloven og at det desuden opsættes 
som en målsætning, at det samlede areal af § 3 beskyttede naturområder skal opretholdes og 
arealerne skal søges forbedrede som levesteder for vilde dyr og planter.
Det er en stadig bekymring, at eksisterende §3-arealer på grund af manglende pleje vokser ud 
af §3 beskyttelsen, og vi læser denne retningslinje således, at kommunen påtager sig en 
forpligtelse til at imødegå denne udvikling. En opretholdelse af §3-arealer er et væsentligt led i 
arbejdet med at sikre biodiversiteten.
I den forbindelse bør der sættes ressourcer af til monitering af §3 områderne, så der kan 
foretages pleje og så der sikres hurtige indgreb, hvis §3 områder tages i omdrift, beplantes 
eller på anden måde ødelægges. DN Randers bifalder derfor kommuneplanens krav om, at alle 
§3 arealer besigtiges mindst hvert 10. år, men noterer også, at der kan ske uoprettelig skade 
indenfor en 10-årig periode. 

Veje og trafik
DN Randers er bekymret ved, at der i vejplanen er indarbejdet en vejforbindelse, Engbroen, 
over Gudenåen vest for jernbanen og ’den blå bro’. Forbindelsen vi både fungere som 
omfartsvej og som forbindelse mellem motorvejen og centrum samt mellem motorvejen og 
området nord for fjorden.
Denne forbindelse er planlagt lige henover det delta, der udgår Randers Kommunes helt unikke 
natur, kaldet estuariet, og selvom det måske kan etableres, så naturværdierne i området 
holdes nogenlunde intakte, kan det ikke undgå at ødelægge oplevelsesværdien. Vejplanen vil 
betyde, at det bynære naturområde, der udgøres af Hornbæk Enge, Vorup Enge og 
Hvidemølleområdet bliver omkredset af vej med en trafiktæthed som motorveje. 

På DN Randers vegne

Christian Halgreen
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Fra: Jens Peter Hansen [kontakt@jenspeterhansen.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 16:11
Modtaget Dato: 07-02-2017 16:11
Vedrørende: Asferg - område ved Vestergade / Præstegaarden
Vedhæftninger: Asferg blandet bolig og erhverv.png

Bemærkning til KP17

Jeg foreslår, at "hullet" omfattende Vestergade 1 udlægges til blandet
bolig og erhverv eller centerområde - se vedhæftede skitse.

Den gamle firlængede gård er ved at udvikle sig til en skamplet, og er
ikke mulig at bevare.

mvh

Jens Peter Hansen
Asfergvej 13, 8981 Spentrup
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Fra: Carsten Pedersen [carstenbjarnepedersen@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 17:42
Modtaget Dato: 07-02-2017 17:42
Vedrørende: indsigelse til kp17
Vedhæftninger: KP17Væth.docx

Her med fremsendes indsigelse til kp17

Se vedhæftet brev/fil

Venlig hilsen

Carsten Pedersen
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KP17 Væth 6/2-2017

Indsigelse til KP17                                                                                                                             

Jeg vil gerne komme med ting til KP17

I Væth har vi altså  2 branddamme, disse har været her i mine 42 år i Væth. Den ene ligger midt i byen og er 
omtalt i jeres KP17. Denne branddam/omgivelser blev vedligeholdt af den gamle Langå kommune, dette er 
vel nu blevet overtaget af Randers Kommune eller??? Jeg har som dreng fisket i dammen og stået på 
skøjter når der var is. Gammel Langå kommune gjorde dammen op, fjernede planter engang imellem og 
beskar træerne omkring dammen. Rep. af hegnet omkring og vi fik en bænk vi kunne sidde og kigge udover 
dammen på. Senere  fik vi flaskecontainere og bænken forsvandt. Nu hvor vi har flaskecontainerne hjemme 
ved vores hus er det måske muligt at få en vores bænk tilbage???

Vi har en Alléen imellem Værum og Væth igennem Cristianslund skoven, som efter det jeg ved er fredet. 
Langå Kommune plantede nye træer når et gik ud eller væltede eller blev beskadiget. I dag mangler der 
træer nogen steder og nogen hælder 10-15 grader og kan vælte når som helst. Kan det være rigtig at sådan 
en gammel smuk allé ikke skal vedligeholdes af kommunen/stat???

På høringsmødet i Værum blev der givet udtryk for at vi ønsker at cykelstien der kommer fra Langå og 
stopper i krydset Laurbjerg/Jebjerg/Væth bliver ført videre og forbindes til Haslund, men samtidig bør 
cykelstien på bakken gøres lovlig for 30 knallerter, da de bliver dyttet af i trafikken på bakken og trafikken 
kører meget meget tæt på de unge mennesker.Vedligeholdelse af cykelstien såsom fejning af blade i 
løvfaldstid og beskæring af træer ,er ikke noget man fra kommunen side gør meget i,hvorfor ikke? Kan se 
dette som meget farlig for de unge knallertkører og cykelister også selvom de passer på dem selv.

På mødet blev der også snakket om at Væth er en SORT plet ,der ikke har en bus mod Randers. Vi har også 
unge mennesker i Væth, der går i skole i Randers,  i  10. klasse før kunne man det i Langå , gymnasiet eller 
Tradium. Vi har pensionister der kan have stor glæde af en afgang mod Randers nogle gange om dagen. 
Derfor kun det være at bybussen i Tebbestrup/Værum kunne have 2 morgentur til Randers over 
Væth/Jebjerg og ligeledes 2 eller 3 turer om eftermiddagen.Vi er total afskåret med kolletiv trafik i Væth, 
hvorfor er vi det?Det kan da ikke passe!

Vedr. afgrænsning af vores by Væth laver man i KP17 vores muligheder mindre for bebyggelse end i KP13, 
dette kan da ikke passe. KP13 er bedre for vores by end KP17. Zonen burde laves  størrere end på KP13 så 
vores lille by kan vokse lidt ellers er det jo ikke landsbyer i udvikling men afvikling.Det mindste vil da være 
at man bibeholder zonen som Kp 13.

Vores by vil gerne være et rar sted at bo med muligheder for alle ,samt muligheder  for udvikling og 
samarbejde.

Vores by fortjerner udvikling i stedet for afvikling.!!!
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Nu er det tid til at blive hørt!!!!! 

Ved.Yderlige spørgsmål kan jeg kontaktes på.     

carstenbjarnepedersen@gmail.com

mobil 21728966

Venlig hilsen

Carsten Pedersen

Langåvej 6, Væth
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Fra: Leif Mårtensson [leifbo@me.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 18:21
Modtaget Dato: 07-02-2017 18:21
Vedrørende: Kommuneplan 2017 - Høringssvar Langå Miljøgruppe
Vedhæftninger: Bilag 1 Cykelstiprioritering Randers høringssvar 20160704.pdf

Hej!

Vi kan i forslag til kommuneplan 2017 se, at der er tegnet ind en anden linjeføring på en tunnel under jernbanen end den vi foreslået.

Kommuneplanens tunnel og tilhørende cykelsti ender ved Langå Skoles rundkørsel.

Vores forslag er at tunnelen laves ca 350 m længere nordpå, som skitseret under punkt A i vores vedhæftede høringssvar fra 3 juli 2016.

Venlig Hilsen
Leif Mårtensson
Formand Langå Miljøgruppe
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Formand Leif Mårtensson, Søvej 32, 8870 Langå tel. 86462680  leifbo@me.com  www.langaa-miljogruppe.dk 

 

Langå den 3. juli 2016 

 

Til  

Randers kommune 

Miljø og Teknikudvalget, Veje og Trafik 

vejeogtrafik@randers.dk 

 

 

Kommentarer fra Langå Miljøgruppe til høring vedr. prioritering af cykelstier 

 

 

Langå Miljøgruppe ser meget positivt på den omfattende liste over projekterede og planlagte 

cykelstier og har derfor valgt at fokusere på 3 projekter i tilknytning til Gudenåstien, som vi anser 

for de væsentligste at få gennemført eller projekteret. 

 
A. Forslag om tunnel under jernbanen i Sølyst 

Flere gange, senest i forbindelse med byudviklingsprojektet Langå i Udvikling, har Langå 

Miljøgruppe foreslået, at der bliver etableret en fodgænger- og cyklisttunnel under den jyske 

hovedbane i bydelen Sølyst, med tilhørende sti over vandværksgrunden på Vibevej, og forbindelse 

videre ad Spurvevej til Randersvej/Langå Skole og idrætsanlæg. 

 

Dette projekt kan i praksis kun gennemføres i forbindelse med at jernbanestrækningen bliver 

elektrificeret. Her vil togdriften blive stoppet i en periode og det vil åbne en enestående mulighed 

for at lave en sådan tunnel.  

Banedanmark svarede positivt på Langå Miljøgruppes kommentar til VVM-høringen (maj 2015), 

men henviste til at finansiering skulle tilvejebringes fra anden side (se vedhæftede Høringsnotat, 

2016, s. 19). 

Det er derfor vigtigt, at der foreligger et færdigt og finansieret projektforslag den dag 

elektrificeringen starter.  

Vi opfordrer derfor Randers Kommune til at sikre en projektering så hurtigt som muligt, idet den vil 

være basis for at der kan ligge en sammenhængende finansiering klar til det tidspunkt, hvor 

banearbejdet åbner et vindue for gennemførelse. 

 

Formålet med tunnellen 

Tunnellen vil blive det nordlige modstykke til det påbegyndte projekt Gudenåbroen i Langås 

sydlige ende (fra Langå station til Skovlyst).  

 

Den vil: 
1. give sikker skolevej fra Skovlystområdet. Kan bruges med eksisterende cykelsti 29, og vil blive 

betydeligt bedre, hvis der anlægges cykelsti langs med jernbanen, under Væthvejsbroen. 

 

2. skabe let og lovlig adgang til Gudenåen for beboerne i Sølyst og Digterparken – især når den 

planlagte cykelsti fra Mads Nielsens vej ned til Sportsvænget bliver etableret.  

3. give elever fra Langå Skole og børnene i børnehaven Skovtrolden nem adgang til oplevelser og  

læringssted i naturen i Gudenåområdet, samt til shelterne ved Sportsfiskerhuset. 
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4. give mulighed for at udnytte den bynære natur til at gå eller cykle sammenhængende ture langs med 

åen og i Langå by, i stedet for at skulle ud og hjem samme vej.   

 

Kort: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zMDz5Eh6d0tU.kcF9s1z0IvHk 

 

 

B. Cykelsti langs Skovlystvej, under Væthvejs-broen 

(pkt. A.1 ovenfor). I projektoversigten står den som Fællessti, Gudenåstien v. Skovlystvej - 

Mosevej, ca. 600 m og planlagt udført i 2016.  

I Langå Miljøgruppe er vi i tvivl om den præcise linjeføring, da vi desværre ikke kunne tilgå 

Randers kommunes webkort i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar?  

Forslaget om underføring i stedet for krydsning af Væthvej har vi fremsat flere gange som led i 

sikring af skolevejene og det ville jo være glædeligt, hvis det bliver realiseret nu. 

 

 

C. Cykelsti fra Mads Nielsens vej til Sportsvænget/Langå skole (jf. pkt. A.2 ovenfor) 

Stien optræder på Langå kommunes webkort (fra opslag foretaget i anden sammenhæng på et andet 

tidspunkt), men er tilsyneladende ikke med på listen over prioriterede projekter? 

 

 
 

Langå Miljøgruppe har i øvrigt fremsat dette forslag gentagne gange, da den nuværende skolevej fra 

Digterparken er ca. 3 gange længere end den ville være med en direkte sti. Området mellem skolen 

og Digterparken ligger oven i købet hen som (usolgte) byggegrunde og et stianlæg må være et 

økonomiske meget overkommeligt projekt. 

 

 

Med venlig hilsen 

på Langå Miljøgruppes vegne 

Lou Næraa (lou.naeraa@gmail.com 
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Fra: Niels Kristian Nielsen [0210nkn@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-02-2017 20:21
Modtaget Dato: 07-02-2017 20:21
Vedrørende: Høringssvar til kommuneplan 2017 - vedr. Langå
Vedhæftninger: Høringssvar til kommuneplan 2017.docx

Kære Randers Kommune
 
Hermed fremsendes høringssvar til kommuneplan 2017 - vedr. Langå. Såfremt der er noget I ønsker nærmere uddybet er I meget
velkommen til at kontakte mig. Rigtig god arbejdslyst.
 
 
Med venlig hilsen
 
Niels Kristian Nielsen
Skovlystvej 43
8870  Langå
0210nkn@gmail.dk
61 55 33 53 - 86 914 941
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Høringssvar til kommuneplan 2017 - vedr. Langå

Trætop bro fra Langå Station til Skovlyst

Randers Kommune har besluttet at videreføre en gangbro fra Lindevej/ Langå Station til 
Skovlystvej. Derfor bør den også fremgå af Kommuneplanen - med forbindelse til 
stisystemet mellem Randers og Silkeborg.

Fremtidig byfornyelse i Langå -  Udstykning af byggegrunde i Grusgraven/ 
Cementstøberiet.

Udbuddet af  byggegrunde i Langå har været uhyre beskedent og det har været meget 
vanskeligt at sælge byggegrunde på Mads Nielsens Vej. Det virker nærmest som om at ”Hvis 
man ikke kan sælge byggegrunde på den nævnte mark, kan man slet ikke sælge byggegrunde 
i Langå og så koncentrerer Kommunen indsatsen alle andre steder end i Langå”. Det er bare 
ikke godt nok.

Jeg har talt med flere borgere i Langå, som er sikre på at en udstykning af  byggegrunde i 
Grusgraven/Cementstøberiet ville være helt anderledes attraktivt. Området er kuperet med 
små ”grønne oaser”. Der kan bygges spændende fleretagers boliger ind i skrænten. Området 
ligger meget tæt på Langå Station, bycentrum og med den nye gangsti til det rekreative 
Skovlyst, Langå Egeskov og Gudenåen. 

For pendlere til Aarhus, Aalborg, Bjerringbro, Randers og Viborg er det et oplagt valg med 
ny bolig tæt på Langå station ”i hjertet af Jylland”.
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Boldbanerne i Skovlyst

De vil på sigt være oplagt at flytte boldbanerne ud til Langå Skole og bruge området til 
udstykning af byggegrunde. 

Meget gerne med fælleshus, forskellige boligtyper, herunder både eje- og lejeboliger, så alle 
aldersgrupper er repræsenteret, lige fra ungdomsboliger, førstegangs bolig, børnefamilie 
boliger, bedsteforældre boliger, senior boliger og beskyttede boliger. 

Husene bør bygges ud fra principper om bæredygtighed og måske endda 
energiproducerende.   

Ungdomsboliger

De store uddannelsesbyer mangler ungdomsboliger. Ungdomsboliger tæt på Langå Station 
kunne afhjælpe noget af det behov. Det forudsætter dog den helt rigtige markedsføring til de 
unge på uddannelsesstederne.  

Unge, der vælger at bosætte sig ½ times tog transporttid fra Aarhus eller 1 time fra Aalborg, 
kunne sagtens fortsætte med at stifte familie i naturskønne Langå og være med til at gøre 
Langå til en ung ”bosætnings by”.  Det kunne jo være starten på boliger i 
Grusgraven/Cementstøberiet. Her kunne det igen være pragtfuldt at se frem i tiden og bygge  
ud fra principper om bæredygtighed og måske endda energiproducerende. 

Længere ude i fremtiden 

Længere ude i fremtiden kunne højdedragene/markerne øst for Gudenåen og de sumpede 
enge være særdeles attraktivt til bosætning med natur udsigt ned over ådalen.   

Stikvej mod nord af  Vætvej og nordpå til Kærvangen og selvfølgelig oppe på det ”tørre”. 

Husene placeres forskudt for hinanden og med fokus på at flest muligt får udsigten. Evt. med 
max højde på træer og hække. 

https://www.google.dk/maps/place/V%C3%A6thvej+6,+8870+Lang%C3%A5/@56.400322
6,9.9096995,1716m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464c05b52efe3dad:0xd139495f007462b
a!8m2!3d56.390816!4d9.896326 
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Pramdrager stien

Efter regnvejr er Pramdrager stien mange steder - i meget lang tid - vanskelig tilgængelig  
p.g.a. dybt mudder. Det var måske en god ide at grave mudderet væk og lægge ”Stabilgrus” 
eller lignende i hullerne, så borgerne og turisterne ikke behøver at iføre sig skridtstøvler og 
redningsudstyr. Alternativt at bygge ”bro” hen over de sumpede strækninger.
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Fra: Hans Christensen [hans.c@enggaard.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk];Britta Pørksen [Britta.Porksen@randers.dk]
Sendt dato: 08-02-2017 13:25
Modtaget Dato: 08-02-2017 13:25
Vedrørende: Vestergade 1, Asferg, 8990 Fårup.
Vedhæftninger: image002_4203.jpg

image004_1479.png
image005_1044.jpg
image006_722.png
Skitse Vestergade 1.pdf

Jeg glemte lige vedhæftede fil.
Se nedenstående.
 

Med venlig hilsen 

Hans Christensen 
Projektleder 

A. Enggaard A/S Mobil : +45 2024 8330
Marathonvej 5 Email : hans.c@enggaard.dk
DK-9230  Svenstrup J. Web : www.enggaard.dk
Tel. :+45 9838 1888          CVR  : 18795507
Skype : Skype For Business EAN  : 5790001774721 
 

A Enggaard er Business Plus Partner for
Europæisk Kulturhovedstad 2017

http://www.aarhus2017.dk

 
 
Fra: Hans Christensen 
Sendt: 8. februar 2017 09:38
Til: 'kp17@randers.dk' <kp17@randers.dk>; 'Britta.Porksen@randers.dk' <Britta.Porksen@randers.dk>
Emne: Vestergade 1, Asferg, 8990 Fårup.
 
Hermed fremsendes på vegne af Asger Enggaard, kortfattet ansøgning om ændring af kommuneplanen i forhold til Vestergade 1, Asferg, 8990 Fårup.
Der ansøges om at ændre ejendommen helt eller delvist til boligområde.
Ejendommen ønskes på sigt udviklet til boligområde i henhold til vedlagte skitse.
Der ønskes mulighed for en kombination af rækkehuse og villagrunde.
Ejendommen ønskes udviklet i etaper som tilpasses efterspørgslen i området.
 
Håber at ovenstående kan tages i betragtning.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående er i velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
 

Med venlig hilsen 

Hans Christensen 
Projektleder 

A. Enggaard A/S Mobil : +45 2024 8330
Marathonvej 5 Email : hans.c@enggaard.dk
DK-9230  Svenstrup J. Web : www.enggaard.dk
Tel. :+45 9838 1888          CVR  : 18795507
Skype : Skype For Business EAN  : 5790001774721 
 

A Enggaard er Business Plus Partner for
Europæisk Kulturhovedstad 2017

http://www.aarhus2017.dk
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^  A. Enggaard A/s
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^  A. Enggaard A/s
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Fra: Dorthe Tapomayi Nielsen [tapomayi.dtn@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 10-02-2017 12:52
Modtaget Dato: 10-02-2017 12:52
Vedrørende: Høringssvar
Vedhæftninger: høringssvar LiU 2017.docx

Vedlagt høringssvar fra LiU (Langå i Udvikling)

Vi henviser for god ordens skyld til, at vi på vores møde i mandags den 6. ds fik ny afleveringsfrist til på mandag den 13. ds.

Mange hilsner,  
Langå i Udvikling

Dorthe Tapomayi Nielsen,  formand
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Forslag til Kommuneplan 2017 – Randers Kommune

Høringssvar fra LiU (foreningen Langå i Udvikling)

Langå i Udvikling har følgende planmæssige ønsker for fremtiden :

At boldbanerne fastholdes som byudviklingsområde
At dele af erhvervskvarteret åbnes for beboelse
At der evt lægges boliger ud langs skovlystvej
At Mosevejsområdet evt delvist inddrages til byudvikling
At omfartsvejen droppes på kommuneplanniveau

Uddybende tekst samt yderligere kommentarer:

Vi skal havde flere kommunale grunde til salg i Langå.  Opsvinget er i gang og der sælges mange grunde i 
Stevnstrup og Romalt.  Nu skal Langå også med på bølgen.  Derfor ønsker vi os at Randers Kommune går ind 
i byggemodning og opbakning.  Derudover har vi følgende forslag:

1. Sælg ud af de 7 grunde der er til salg ved Mads Nielsens vej
2. Slå evt. grunde sammen til større
3. sælg uden byggepligt
4. sælg grundene billigere
5. Mads Nielsens vej etape 2 skal byggemodnes nu
6. Området Drosselvej/Vibevej og frem til Kempel og området fra Væthvej i svinget og frem til 

Mosevej udstykkes til byggegrunde

Langå i Udvikling ønsker at lægge stor vægt på at området LIK Fodboldbanerne ved Skovlyst bevarer status 
som ”Fremtidig Byvækst”.    Vi er opmærksomme på, at Byrådet netop har bevilget penge til et nyt klubhus 
og at nybyggeri ligger ude i fremtiden.   Boldbanerne er ubetinget det bedste område til nybyggeri i Langå.  
Derfor mener vi, det sagtens kan tænkes at der i fremtiden vil blive bygget f.eks miljøvenligt byggeri med 
forskellige boligformer og fælleshus m.v. netop på dette sted.

Der bør generelt åbnes op for mere end åben-lav og tæt-lav bebyggelse som der står i planen nu.

Det kunne eventuelt hedde tæt-høj bebyggelse.  Med mulighed for bofællesskab med fælleshus og evt. 
andre huse i 2 etager.

Dette vil også gælde når cemenstøberigrunden på et tidspunkt bliver bebygget.

Langå i Udvikling opfordrer til at den kommende jernbanebro med elevatorer og den budgetterede 
Skovtopbro i den forbindelse tilføjes tegningerne.

Langå i Udvikling opfordrer til, at tomme uudnyttede grunde i industrikvarteret konverteres til 
bolig/erhverv.
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Langå i Udvikling opfordrer til, at der bliver enkelte parceller langs Skovlystvej der hvor der er plads langs 
med banen.  Her kunne eventuelt bygges ungdomsboliger.  

Langå i Udvikling opfordrer til, at Vandværksgrunden, 
https://www.google.dk/maps/place/V%C3%A6thvej+6,+8870+Lang%C3%A5/@56.390816,9.894132,389m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464c05b52efe3dad:0xd139495f007462ba!8m2!3d56.390816!4d9.896326 
som i dag er udlagt til rekreativt område, eksproprieres og inddrages i Randers Kommunes arealer.  
Alternativt at grunden konverteres til bolig/erhverv selv om grunden pga servitutter ikke kan bebygges.   
Det er meget utilfredsstillende for os borgere, at der midt i byen står en så misligholdt grund.

Langå i Udvikling anbefaler forslaget fra Langå Miljøgruppe om at der etableres en tunnel under 
jernbaneskinnerne fra Jernbanesvinget til Vibevej/Spurvevej.  Dette vil give mange borgere gode 
muligheder, herunder sikker skolevej for børnene fra Skovlyst. 

Langå i Udvikling peger på, at det er vigtigt, at Centerringen udvides så Langå Kro kommer med i de 
kommende lokalplanregler.

Langå i Udvikling anbefaler, at der såvidt muligt etableres byggegrunde i området ved Mosevej dog i 
behørig afstand fra rensningsanlægget.   

Vi gør opmærksom på de uheldige drænforhold, som bør løses.  De nuværende problemer med manglende 
dræning og vand er opstået i de seneste år.  Før i tiden var området afvandet fordi der blev gravet grøfter.  
Vi foreslår at Randers Kommune retter op på problemerne såvel af hensyn til nuværende grundejere som til 
eventuelle kommende.    Dette vil også styrke udnyttelsen af de rekreative muligheder i området.  Samtidig 
forlyder det fra arkitektskolen at problemerne med vand skal takles anderledes nu – dvs. at der skal bygges 
på nye måder som respekterer at vandet bevæger sig rundt i et område.  Derfor er der brug for dialog med 
beboerne i området og med eksperter, som arbejder med byggeri i vådområder.

Langå i Udvikling anbefaler, at der etableres en integreret børneinstitution i Langå.  Børnefamilier ønsker at 
kunne vælge imellem dagpleje og vuggestue – og desuden er de fysiske forhold for de nuværende 
børnehaver utilfredsstillende.  Vi peger på Byparken fordi det vil skabe liv i midtbyen i dagtimerne – det vil 
gavne handlen i byen at forældrene hver dag kører til og fra midtbyen.  Frem for alt vil det gavne børn og 
personale.  Der vil kunne etableres legeplads i Byparken og bag bygningerne i skrænten.  Husene egner sig 
fint til institution og vil hurtigt kunne indrettes. Børn og pædagoger vil kunne nå sø, skov og å på gåben og 
på den måde bruge byen.  LiU  har ønsker om at etablere en legeplads i Byparken og dette ønske vil 
naturligt ville kunne kombineres med etablering af børneinstitution.   Desuden vil der kunne blive brug for 
byggegrunde der, hvor de nuværende institutioner ligger.  Derfor anbefaler vi, at bygningerne i Byparken 
bliver konverteret til børneinstitution når perioden som aflastningsområde er slut.

Langå i Udvikling anbefaler at den nuværende vejføring bibiholdes og går således ikke ind for en omfartsvej.  
LiU ønsker at reservationen af jord til omfartsvej annulleres.

Med venlig hilsen,

Langå i Udvikling

Dorthe Tapomayi Nielsen, formand 
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Fra: Brian Andersen [ba@lyngagerhus.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]

Cc: Line Heydorn [Line.Heydorn@randers.dk];lotte@no7.dk [lotte@no7.dk];'Dorthe Tapomayi Nielsen'
[tapomayi.dtn@gmail.com];plateau@live.dk [plateau@live.dk]

Sendt dato: 10-02-2017 15:00
Modtaget Dato: 10-02-2017 15:00
Vedrørende: Høringssvar
Vedhæftninger: Langå Handel vedr. omfartsvej.pdf

Brev om integreret institution.pdf
Høringssvar vedr kommuneplan.pdf

Kære Randers Kommune,
Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Langå i Udvikling og Langå Handelsstandsforening.
 
Mvh
Brian Andersen
Langå Handelsstandsforening
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Langå 25-02-2015 

 

 

 

 

Att. Lars Søgaard, Kurt Søndergaard, Claus Omann-Jensen 

 

 

I den seneste tid er spørgsmålet omkring en omfartsvej omkring Langå blevet genrejst fra flere sider, og i 

den forbindelse, vil vi gerne fra Langå Handels side gerne give udtryk for foreningens holdning. Langå 

Handel deltager som hovedregel ikke i debatten på de sociale medier, og det er ikke foreningens rolle at 

knytte sig til et bestemt parti. Vores arbejde og prioritet handler om at skabe bedre betingelser for 

handelslivet i Langå, og vi har i mange år nydt godt af politisk opbakning fra begge fløje i det arbejde. Der 

pågår et sundt udviklingsarbejde omkring byen i disse år baseret på ønsket om at fastholde Langå i en 

positiv udvikling. 

 

Vi henvender os med foreningens holdning til omfartsvejen, da vi mener, at en beslutning herom vil have 

negativ påvirkning på byens eksisterende handelsliv. 

 

Vi mener, at spørgsmålet om en omfartsvej har to indgangsvinkler:  

 

1. Den trafiksikkerhedsmæssige, der måske handler om at reducere påvirkningen fra tung trafik i 

Langå. En omfartsvej udenom byen, vil kunne have en gavnlig effekt på trafiksikkerheden. 

 

2. Hensynet til byens udvikling. Skal Langå være en soveby, eller skal Langå være en levende by med 

eget handelsliv og et naturligt ophav til indbyggere i både Langå og de mindre oplandsbyer omkring 

Langå? 
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Spørgsmål 2 er i særdeleshed relevant for Langå Handel. En omfartsvej vil naturligvis ikke kun lede tung 

trafik væk fra Langå – al den øvrige gennemgående trafik vil også blive ledt udenom byen, og det vil være til 

skade for handelslivet i byen. En betydelig del af den daglige handel kommer fra den gennemgående trafik, 

og den handel er en vigtig del af byens samlede udviklingsgrundlag. 

 

Langås situation er ikke unik. Mange byer i Danmark har etableret omfartsveje for at lede trafik udenom – 

og der er mange eksempler på, at det har været til skade for den interne byudvikling. En af Danmarks 

førende forskere indenfor byudvikling, Arkitekt Tom Nielsen er bosiddende i Langå, og han har især 

arbejdet med udviklingstendenser i stationsbyer som Langå. Hans arbejde viser et tydeligt 

afhængighedsforhold imellem byudvikling og gennemgående trafik. Omfartsveje har betydelig negativ 

effekt på en bys handelsliv og den dertil hørende byudvikling. 

 

Vi mener fra Langå Handels side, at beslutningen om, at Langå ikke kun skal være en soveby for de 

erhvervsmæssige og kommunale hovedbyer, Randers, Århus, Viborg og Silkeborg for længst er taget. I 

Randers Kommune har der været arbejdet hårdt for Langås byfornyelse. Der bliver i disse år investeret 

adskillige millioner kr. i udviklingen af Langå med henblik på at understøtte en langsigtet udvikling af byen, 

og det er gode initiativer, der samler mange kræfter i byen. Det er vigtigt, at der fortsat støttes op omkring 

det frivillige arbejde og de byudviklingsmæssige mål, der er lagt for Langå. Uden de frivillige, når vi ingen 

mål – og uden fastholdelse af mål – kan vi ikke tiltrække frivillige ressourcer. 

 

Såfremt de trafiksikkerhedsmæssige overvejelser er af en så betydelig prioritet (det har vi ikke grundlag for 

at udtale os om endnu), vil vi opfordre politikerne til at overveje løsninger, der kan sikre byens veje og 

interne trafik baseret på fakta i form af valide trafikmålinger. I dag er der ikke megen gennemgående trafik 

fra Randers mod Bjerringbro/Silkeborg og omvendt, da vejstrækningen fra Dagsvad ad Langå Mark for 

længst har fået status af ”omfartsvej”. Her bør man som en parantes overveje bedre forhold for bløde 

trafikanter. Trafikken fra det sydlige Randers, Djursland eller længere sydfra ad E45 går gennem Langå, hvis 

man skal til Bjerringbro (herunder Grundfos), Ulstrup, Rødkærsbro og mindre øvrige byer, mens trafikken 

til/fra Viborg i vid udstrækning vil foregå ad A16. Som handlende i Langå kan vi dagligt følge trafikken, og de 

lastbiler, der kommer til Langå i dag har ofte ærinder i Langå. Vi oplever IKKE en betydelig gennemgående 

trafik. Historisk set har Bjerringbro Slagteri medført en betydelig trafik, men det sker af gode grunde ikke 

mere. Trafik til og fra Grundfos/Bjerringbro er langt overvejende personbilstrafik. 

 

Langå bymidte – og især Bredgade står overfor en betydelig udvikling i de kommende år – bl.a. i kraft af de 

forbedringsmuligheder, der er opstået på basis af tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vi vil 

opfordre byen til at tænke trafiksikkerheden ind i byfornyelsen og vi vil gerne fra Langå Handels side 

arbejde henimod at kunne stille forslag til nogle af de forbedringer, vi ser mulige. Langå vil i de kommende 

år skulle alliere sig med arkitekter og andre rådgivere i forbindelse med byudviklingen, og det vil være helt 
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naturligt at koncentrere kræfterne om en byudvikling, der både har trafiksikkerhedsmæssige og 

handelsmæssige fordele. Der er tildelt 4,5 mio. kr. til udvikling af Langås handelsbygade (Bredgade). 

 

Midlerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dedikeret til at gøre Langå til et forsøgscenter for 

bæredygtig byudvikling, hvor handelslivet tilgodeses, og hvor en generel forskønnelse prioriteres. 

Trafikfunktionelle løsninger bør indtænkes i dette arbejde, og vi mener – i modsætning til omfartsvejen – at 

denne opgave kan løftes til gavn for både byens handel og trafiksikkerhed. Vi ser gode og vigtigere 

forbedringsmuligheder for cykler og handicapkøretøjer i Langå Bymidte, men det vil være en del af en 

samlet overvejelse omkring byens trafikforhold. Byens nyere lysregulering har været en gevinst for 

trafikforholdene i krydset Bredgade/Væthvej/Markedsgade, men andre forbedringsmuligheder kunne 

tænkes ind i fremtiden. 

 

Konklusion 

Langå Handel er uenig i behovet for en omfartsvej. Foreningen vurderer den gennemgående trafik 

reduceret i forhold til tidligere, og den trafik, der er tilbage, støtter byens handelsliv. 

 

Forslag til handlingsplan: 

1. Samlet drøftelse mellem Langå Handel, Langå i Udvikling, de politiske partier, der ønsker at deltage 

med henblik på at skabe bedre trafikforhold i Langå fremfor udenom Langå. 

2. Gennemførelse af trafiktællinger til måling af den gennemgående trafik fordelt på lastbiler og 

personbiler. 

3. Opstilling af forslag til trafikinitiativer i Langå, som kan inkluderes i de byfornyelsesmidler, som er 

blevet tildelt Langå i de seneste år, og som i disse måneder bearbejdes af byens arbejdsgrupper. 

4. Opstilling af forslag til trafikinitiativer, der savner finansiering. 

 

Med venlig hilsen 

Langå Handel 
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Til  Lars Kjeld Hansen. 

Fra Bestyrelsen i Langå Handel. 

  

 

 Angående Børneinstitutioner i Langå 2014. 

Vi skriver til dig som repræsentanter for forretningslivet i Langå. 

 

 

Langå er en by med borgere, der tager byens fremtid seriøst. Det ses tydeligt i det store engagement, der 

ligges i projektet ”Langå i Udvikling”.  Vi vil gerne fremstå som en attraktiv by for nuværende beboere, men 

samtidig også være en by, der appellerer til tilflyttere eks. børnefamilier fra større byer som Århus og 

Randers.    

Langå Handel har pt. et medlemstal på 34 medlemmer. Det er en god blanding af byens forretninger, 

håndværksfirmaer samt mindre firmaer.  Medlemsantallet i Langå Handel er indenfor de sidste 2 år steget 

og omfatter dermed næsten samtlige forretninger, hvilket er en meget positiv udvikling. Grunden til den 

positive udvikling de sidste år er, at betydningen i at ”løfte i flok” er blevet mere indlysende de sidste par 

år. 

Foreningen har en velfungerende bestyrelse, som ligeledes de sidste par år har fået et tæt og givtigt 

samarbejde op at stå med byens sportsklubber. Altså alt i alt en sund forening i god udvikling. 

Men selvfølgelig kæmper Langå by med tomme butikslokaler ligesom andre landsbyer.  Der er derfor stor 

fokus på kundegrundlag og generel bevarelse / videreudvikling af forretningslivet i bymidten. En øget 

bosætning er en vigtig faktor for at skabe udvikling af byen og forretningslivet som helhed. 

Vi ser klart fleksibilitet og varieret udbud af forskellige pasningsmuligheder til børn, som et must i forhold til 

tiltrækning af unge børnefamilier til Langå. Da 2 af de 3 eksisterende daginstitutioner trænger til ”en kærlig 

hånd” og fremstår en anelse nedslidte, vil det være oplagt at slå de 3 nuværende institutioner sammen til 1 

velfungerende integreret institution. Det vil ligeledes være oplagt, at Langå vil kunne tilbyde en 

vuggestuegruppe som supplement til vores eller velfungerede dagpleje. 
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For os forretningsdrivende, vil en placering af en integreret institution i Byparken, 

være optimalt for fastholdelse af nuværende forretninger og forhåbentlig også 

etablering af nye butikker. 

 

 I og med, at forældre flere gange om dagen skal ind til bymidten for at aflevere og hente børn, vil 

det automatisk give mere handel i bymidten. 

 For pendlere vil det være meget mere oplagt at handle lokalt, i stedet for i den by, som de arbejder 

i, da de alligevel skal ind til Langå bymidte. 

 Mere trafik (både på cykel/bil/ gående) vil give bymidten liv – hvilket er et stort ønske for både 

unge og ældre i Langå. 

Vi håber meget, at Randers Kommune vil tage vores henvendelse med i betragtning, hvis /når der evt. skal 

diskuteres placering af en Integreret institution i Langå. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Langå Handel 

Ved evt. kontakt : Lotte Thorsen, 20785882. 
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Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2017 – Langå 

 

Randers Kommune har fremlagt udkast til ny kommuneplan samt forandringsrapport såvel elektronisk som 

på borgermøde i Langå Kulturhus d. 19.1.2017. 

 

I forlængelse heraf har foreningerne Langå i Udvikling og Langå Handelsstandsforening afholdt møde og 

drøftet udviklingsmulighederne for bosætning og beboelsesvilkår i Langå. Tankerne er indledningsvist 

forelagt Randers Kommunes planafdeling d. 6.2.2017 – og herefter udmøntet i dette høringssvar. Vore 

foreninger er enige om følgende punkter: 

 

1. Udviklingspotentialet omkring Grønhøj – geografisk placeret mellem skoleområdet og Digterparken 
- er stort, og det kan få stor betydning for Langås udvikling. Herunder er der behov for udvikling af 
stisystem, så bl.a. børn der bor i disse områder kan færdes mere sikkert (og hurtigere) til skole. Vi 
anbefaler, at udviklingen af dette område støttes med prioritet af Randers Kommune. Da området 
omkring Grønhøj er privat ejet, er det usikkert med hvilken takt beboelsen kan realiseres, men vi er 
af den opfattelse, at Randers Kommune skal støtte og bidrage til udvikling og udarbejdelse af 
lokalplan for udlagte boligområder i Langå. Dette kan eksempelvis støttes ved allerede nu at 
etablere stisystemet, der forbinder Digterpark og skole, såfremt det kan aftales med indehaver af 
Grønhøj-matriklerne. 
 

2. Behov for en sti under jernbanen, der forbinder området omkring Mosevej og eksempelvis Vibevej. 
Dette vil bibringe en forbindelse mellem på den ene side 
skoleområde/bosætningsområde/Kildevang og på den anden side det rekreative område ved 
Gudenåen (Mosevej), Skovlyst og byens fodboldstadion. Vi er bekendte med, at en lokal forening 
Langå Miljøgruppe er aktive omkring en konkretisering af dette projekt, og vi vil gerne bakke op om 
dette. Cykel- og gangstier i Langå, samt forbindelse under banen er vigtig - for at få et 
sammenhængende stisystem. Det vil forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter til både skole og 
fritidsaktiviteter i Skovlyst og forbedre adgangen fra eksisterende boligområde i Digterparken til 
området ved skolen.  
 

3. Området Mosevej. Området ligger for en stor dels vedkommende lavt og vådt. Det har holdt 

interessen for bebyggelse nede. Vi er bekendte med, at der har været problemer med 

drænforholdene i det område, og vi anbefaler, at man ser nærmere på dette og iværksætter en 

udbedring. Området har indtil for få år siden været tørrere arealer. Såfremt en bedre 

drænkapacitet muliggør at dele af området kan udlægges til blandet bolig og erhverv, anbefaler vi, 
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at man overvejer dette. Vi ser en mulighed for et begrænset antal boliger, der kan placeres i nær og 

rekreativ tilknytning til et dejligt naturområde. 

 

4. Vi anbefaler, at den gamle vandværksgrund placeret Væthvej 8, som i dag er privat ejet skifter 

status til blandet bolig og erhverv, fremfor i dag rekreativt område. Grunden fremstår i dag rodet 

og begrænset rekreativ. Grunden, der har karakter af en mindre parcelhusgrund vil – hvis den ikke 

kan sælges som separat grund for bebyggelse - evt. være interessant at tilbyde naboerne, helt eller 

opdelt. 

 

5. I dag er der et stort pres på kapaciteten for pasning af de mindste børn i Langå. Lukningen af 

Naturfidusen i Jebjerg har øget dette pres, og vi mener det er langt at køre for børn i Jebjerg at 

skulle til Stevnstrup. Dermed synes det oplagt at tidligere tanker om en ny integreret institution i 

Langå realiseres. Dette er en vigtig del af udviklingen af Langå som et attraktivt bosætningsområde. 

Vi anbefaler, at førsteprioriteten for beliggenheden af denne institution bliver med udgangspunkt i 

den i forvejen kommunalt ejede bebyggelse mellem Byparken og Kulturhuset.  

 

Dette vil styrke børnenes adgang til vores dejlige parkområde, og det vil støtte livet i Langås 

Bymidte, som er omdrejningspunktet for en stor del af det frivillige arbejde i Langå. Desuden vil det 

medføre en udnyttelse af allerede eksisterende kommunal ejendom, hvilket vi formoder vil være 

en billigere løsning end et helt nyt byggeri. Vi mener, at det øgede behov for parkering vil kunne 

løses i tilknytning til allerede eksisterende parkeringsforhold ved Langå Sparekasse og Langå 

Kulturhus. Vi vedhæfter tidligere fremsendt bilag fra Langå Handelsstandsforening til Randers 

Kommune angående en ny integreret institution til dette høringssvar. 

 

 

6. Til slut anbefaler vi, at den verserende diskussion omkring en omfartsvej fra Væthvej – over/under 

jernbanen og koblet op Gydevej skrinlægges for så vidt angår kommuneplanen. Projektet vil have 

negativ indflydelse på handelslivet i byen, og de trafikmæssige forudsætninger, der skulle 

retfærdiggøre en omfartsvej er ikke til stede. Der kører kun meget begrænset tung trafik gennem 

Langå – størstedelen af de lastbiler, der kommer til Langå skal hente bringe varer i byens butikker 

eller servicere erhvervslivet i byen på anden vis. Endvidere ser vi det problematisk at øge mængden 

af bil- og lastbiltrafik hen forbi Langå Skole. Det vil medføre en øget risiko for børnenes vej til skole. 

 

Langå Handelsstandsforening har tidligere givet udtryk for vores holdning til dette, og vedlagte brev 

til bl.a. Borgmester Claus Omann-Jensen bedes behandlet som bilag til dette høringssvar. 

 

Vi anbefaler som følge heraf, at det smalle område mellem Jernbanen, skærende gennem området 

Mosevej og rammende Væthvej, som i dag er udlagt til specifik anvendelse ”Trafikanlæg” ændres til 

”rekreativt formål”. 

 

Med Venlig Hilsen 

Langå i Udvikling og Langå Handelsstandsforening 
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Fra: Eva Blichfeldt [evablichfeldt@hotmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 12-02-2017 21:32
Modtaget Dato: 12-02-2017 21:32
Vedrørende: Intet emne
Vedhæftninger: til byra°det_1.docx

Get Outlook for iOS

201

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 23-03-2017

61 - 48. <Intet navn>



Bemærkning til kommuneplan17

Vedrørende boligsituationen i Langå

Baggrunden for vores henvendelse er, at vi er blevet opmærksomme på, at en del borgere 
ytrer  ønske om at flytte fra de store, dyre udlejningsboliger, idet de ikke har råd til at bo i 
dem efter 1. oktober 2016, hvor Kontanthjælpsloftet trådte i kraft. De, der ønsker at flytte, 
er ramt af det loft, og boligforeningens leje bliver for høj, når boligstøtten falder. Vi 
imødeser tomme boliger i Langå - til ingens gavn.

Langå bliver på den måde udhulet i indbyggertal, hvilket absolut ikke hænger sammen 
med den store ros, som Langå I Udvikling mødes med, eller det store engagement, som 
alle sider af Langå udviser for at byde nye beboere velkommen. 

Her tænker vi på skolen, som har en velfungerende modtageklasse og en "Satellit" til at 
støtte de svageste elever.  Vi tænker på Venligboernes hjælp til dårligt stillede danskere 
og flygtninge, på Langå Læse og Lektiehjælp, som tilbyder undervisning 8 timer om ugen 
og, på Onsdagscafeen, hvor alle kan komme og få hjælp til svære breve fra Kommune og 
Udbetaling Danmark. De to sidstnævnte foreninger er gået ind i arbejdet med at være 
praktiksted for hver sin praktikant - og hjælper på den måde Randers Kommune rent 
praktisk.

Langå kan klare disse udfordringer, fordi det er et godt og venligt samfund med mange 
engagerede borgere. Langå er et overskueligt lokalsamfund, og netop den side af sagen 
er vigtig for mange med psykiske problemer. Der er både ro, smukke omgivelser og 
venlige mennesker. Hvad mere kan man ønske sig? Jo, Langå er praktisk beliggende for 
pendlere både til Nord, Syd og Vest. Toget har stor betydning. 

Mange studerende vil gerne bo i Langå, fordi det er nemt at komme til studiestederne. Der 
er bare alt for få lejligheder til leje i Langå, som de har mulighed for at betale. Vi savner, at 
kommunen tager stilling til denne del af geografien og påtager sig at få bygget økonomisk 
overkommelige, 2-3-4 værelses lejligheder. Ikke fancy arkitektpraleri, men godt, 
energirigtigt, praktisk indrettede lejligheder, som ikke indeholder skjulte regninger for vand 
og varme. 

Kommunens rolle i Langå er vigtig. For tiden spildes både borgernes penge og skolens 
indsats, når de vel modtagne familier tvinges ud af lejlighederne og byen på grund af 
Kontanthjælpsloftet - og dermed ud af skolen, som også har investeret i børnene, der 
overlades til endnu en gang faglig vurdering og usikkerhed ved at flytte skole.
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Vores ønske med denne henvendelse er at gøre opmærksom på det spild, der foregår og 
den udtynding af befolkningen i en by, som kunne rumme mange flere indbyggere, hvis 
kommunens politikere gjorde det til en vigtig sag at skabe social sikkerhed og vækst i de 
ydre egne af Randers kommune. Vi opfordrer til et møde her med embedsfolk og politikere 
om boligsituationen i Langå. Mødet kan finde sted i marts eller april, men ikke gerne 
senere, for situationen bliver kun værre.

Forvaltningen er blevet kontaktet om emnet mindst en gang tidligere sidste år, men det er 
klart, at forvaltningen ikke klarer en forbedring af boligsituationen i Langå alene. 

Dette brev er sendt til Byrådet, men vi anser det også som en relevant bemærkning i 
forhold til Kommuneplan17, selvom det ikke indeholder konkrete bemærkninger, men er af 
mere generel art.

Venlig hilsen                  

Barbara Diklev.           Eva Blichfeldt
Kildevej 8.                   Vellevvej 6
8870 Langå.                8870 Langå
På vegne af :LLL.        På vegne af:Venligboerne Langå
 
40 95 93 83                  28141768
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Fra: Dirch Lind - LindFoto.dk [dirch@lindfoto.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 14-12-2016 23:35
Modtaget Dato: 14-12-2016 23:35
Vedrørende: Spørgsmål til "bevaringsværdi"

Hej..
 
Jeg har fået brev om at vores ejendom på Kirkestien 3, Læsten – 8920 – er foreslået tildelt en bevaringsværdi på 3 i lokalplanforslaget.
 
Ud over at det selvfølgelig lægger op til at vi passer på bygningen, skal jeg lige forstå om det får andre konsekvenser.
På jeres hjemmeside om bevaringsværdige bygninger står:
 
Er den bevaringsværdige bygning derimod omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan eller i en byplanvedtægt skal
ombygninger være i overensstemmelse med lokalplanen. I nogle tilfælde kræves, at Byrådet giver tilladelse til udvendige
ændringer. Dette vil da fremgå af den bevarende bestemmelse i lokalplanen eller vedtægten. I så fald skal du søge tilladelse.
 
Og så er det lige jeg skal være sikker på, at jeg forstår det ret – nemlig at de ”bevarende bestemmelser” som gælder for Læsten er disse –
som står i forslaget:
 

 
Hvilket betyder – at så længe jeg ikke bygger højere end det nævnte, ikke over stiger bebyggelsesprocenten, ikke driver virksomhed højre end
klasse 3 og ikke river bygningerne ned uden at spørge om lov – så gør jeg ikke noget galt – og har ikke nogen konkrete forpligtelser i
forbindelse med vedligehold af bygningerne.
 
Er det korrekt forstået ?
 
M.v.h.
Dirch Lind
Kirkestien 3, Læsten

________________________________________________________________________________
 LindFoto.dk - Et godt billede - til en go' pris

Portræt - Bryllup - Produktfoto - Restaurering -  Undervisning & Foredrag       
v/ Dirch Lind    "Læsten Gamle skole"  -  Kirkestien 3  - Læsten  -  8920 Randers NV      86 45 01 96  /  40 88 64 62

Følg også LindFoto.dk på Facebook
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Fra: Erik Engvang [hansen@post12.tele.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 07-12-2016 11:48
Modtaget Dato: 07-12-2016 11:48
Vedrørende: bevaringsværdige bygninger

Vedr. ejendommen Præstedalsvej 5, Hørning, 8960 Randers SØ.
 
Jeg har fået meddelelse om, at en del af min ejendom er blevet registreret som bevaringsværdig.
 
Jeg ønsker ikke en del af ejendommen registreret som bevaringsmæssig, og skal derfor anmode om, at registreringen bliver slettet!
 
En registrering pålægger under alle omstændigheder ejendommen nogle restriktioner, som kan være praktisk og økonomisk belastende,
hvorfor en fortsat registrering vil være en indskrænkning af råderetten over ejendommen og dermed en indskrænkning af den private
ejendomsret. Skal registrering som bevaringsværdig opretholdes må der således kræves økonomisk kompensation herfor.
 
 
Venlig hilsen

Erik Engvang
Præstedalsvej 5,
Hørning,
8960 Randers SØ

86494619 /20116619
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Fra: Ivan Hedegaard [ih@edc.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: Alfa176@ofir.dk [Alfa176@ofir.dk]
Sendt dato: 03-01-2017 19:20
Modtaget Dato: 03-01-2017 19:20
Vedrørende: Bevaringsværdige bygninger
Vedhæftninger: image003_2738.jpg

image004_1319.png

Goddag Line Heydorn.
 
Jeg har modtaget en skrivelse fra Kommunen, at en del min private ejendom er blevet registreret som bevaringsværdig – kategori 4.
 
Ejendommen er beliggende på adressen Fløjstrupvej 18, 8960 Randers SØ.
 
Jeg tror det må bero på en misforståelse.
 
Området omkring min portindkørsel er afbilledet.
 
Man kan forledes til at tro, at det er en gammel portindkørsel lavet af bindingsværk og en meget gammel smedejernslåge (det er også meningen, men det er
snyd).
 
Bygningen er opført i 1890.
 
Bindingsværket er malet på senere. Så på afstand ser det ud som om, det er gammelt bindingsværk.
 
Smedejernslågen har min nabo (den lokale smed lavet på bestilling med et gammelt look) – men lågen er ikke mere end ca. 25 år gammel.
 
Jeg mener derfor ikke at bygningen og lågen skal registreres som bevaringsværdig.
 
Må jeg venligst høre dine kommentarer til ovennævnte.
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

Ivan Hedegaard 
Indehaver, ejendomsmægler & valuar, MDE

Mæglergruppen

Ebeltoftvej 3A 
DK-8960 Randers SØ
CVR: 28662629

Telefon: 86494444
Direkte: 86494444
Mobil: 40586044
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Fra: Jens S. Høyer [86491520@post.tele.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 27-01-2017 11:38
Modtaget Dato: 27-01-2017 11:38
Vedrørende: Bemærkninger bevaringsværdige bygninger;
Vedhæftninger: Bevaringsværdige bygninger.doc

Bemærkninger til bevaringsværdige avlsbygning Clausholmvej 220, 8960 Randers SØ

Med venlig hilsen
Jens Høyer
"Aarslevholm"
Clausholmvej 220
8960 Randers SØ
Tlf. 86491520
Mobil 29623504
86491520@post.tele.dk
 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 57 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her.
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”Aarslevholm”, 9/1 2017.01.10
Til Randers Kommune
att. Line Heydorn.
06-12-2016/01.10.00-G01-2-15

Vedrørende Randers kommunes melding til undertegnede, Jens Høyer, Clausholmvej 220, 8960 
Randers SØ, om at vi har en avlsbygning, som kommunen mener, er bevaringsværdig. Den er 
beliggende Clausholmvej 220, 8960 Randers SØ.
Vi har dertil følgende kommentarer:

 Vi bruger ikke bygningen bl. a. på grund af upraktisk indretning
 Vi bruger den ikke, da den ikke er relevant for driften. I underetagen kan der ikke komme 

traktorer ind (p. g. a. højde), på 1. sal kan der heller ikke komme traktorer ind (p. g. a. 
højde og vægt) og gulvet er ikke dimensioneret til at kunne bære tunge maskiner, lager af 
afgrøder, gødning m. m.

 Bygningens tekniske tilstand er ringe: Mange fuger mangler, det øverste af ydermuren 
(tremplen) hælder udad

 Lofterne i den ene ende af bygningen er fjernet imellem etagerne i forbindelse med 
etablering af kornlager i 1961. Kornlageret bliver ikke brugt i dag. Et andet sted i bygningen 
er loftet faldet ned 

 Havde i øvrigt i sinde at vælte bygningen, da vi fik brev angående ”bevaringsværdige” 
bygninger. Det ønsker vi stadigvæk.

SAVE-undersøgelse

Sag:
Clausholmvej 220 
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Vurdering
Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fin gammel lade med flotte arkitektoniske detaljer.
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Ligger smukt placeret i landskabet. 
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
I forbindelse med SAVE-registrering i Årslev registreres 
bygningen til bevaringsværdi 4. 
Registreringsdato:
08-01-2014

Med venlig hilsen
Jens Høyer
”Aarslevholm”
Clausholmvej 220
8960 Randers SØ
86491520
29623504
86491520@post.tele.dk

7

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 17-03-2017



Fra: Joan Engfeldt [jh@uspartner.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 08:11
Modtaget Dato: 06-02-2017 08:11
Vedrørende: re: støvringgårdsvej 31, 8930 Randers Nø bevaringsværdig.

Hej Line.

Som vi talte om pr. tlf blev vi meget overrasket over jeres skrivelse omkring at ville gøre vores ejendom (bygninger ) bevaringsværdige. Vi fik da vi overtog
ejendommen for ca. 3 år siden en skrivelse omkring at Randers Kommune accepterede at alt skulle nedrives under jeres nedrivningspulje grundet standen.
Samtidig var ejendommen annonceret og solgt som et nedrivningsobjekt, hvilket også det vi selv kunne se der skulle ske på sigt.

Sidst kan blot nævnes at vi pt. går i dialog med både kommunen og en evt. køber om at sælge en af bygningerne fra. Der fandt kommunen ud af, at der var et
stendige ud til vejen der ikke var noteret fredet nogen steder i papirerne da vi købte dem, men som de syntes var bevaringsværdige. Nu kan køberen ikke lave
vejen hvor han ville og derfor gik den plan pt. meget langsommere evt. helt istå. Det koster penge hver gang kommunen freder og bevarer ting her. Vi har talt
med folk i byen og INGEN her mener at der er værdi i at frede denne ejendom.

Ordret står der i tidligere skrivelse fra jer: Randers Kommune giver hermed tilskud til nedrivning af stuehus og 5 udbygninger. Nedrivninger sker i henhold til
pargraf 22. Denne tilladelse er givet ud fra byfornyelses loven pargraf 21 og 22 og 38C. Sendt til os 25 Marts 2014 sendt af Sanne Boulund Clausen.
Nedrivningsaftalen er underskrevet af Søren Fonseca Pedersen Randers Kommune.

Bemærk en bygning er nedrevet under denne nedrivningsaftale tilbage i November 2014. hvor vi fik fjernet 3 urinrester der stod tilbage på grunden som ej heller
længere består.

Vi har renoveret hovedbygningen men dette jo ikke til den stand som det var i oprindeligt. Ej heller har de tidligere ejere, da vi kunne se at rum ikke passede,
antal badeværelser passede ikke osv. Vi har renoveret hovedhuset med pudsning og fortsat renovering af huset. Samt påbegyndt hvidmalinger af hele
ejendommen som oprindeligt hvad rød tegl. Samtidig er dele af tilbygningens tage over tid skiftet fra det oprindelige kan vi se.

Tilbygningerne er i meget dårlig stand og ikke noget vi økonomisk vil begive os ud i at bevarer, da det økonomisk vil være alt for dyrt for os. Derfor vil disse på
sigt sandsynligvis være nødsaget til at blive nedrevet, da tagene flere steder er påbegyndt sammenfald og udelukkende bliver holdt oppe af soldater da det har
regnet ind i nok over 20 år og derved at rådnet træ og lofter.

Hovedmuren ud mod vejen har vi haft en murer til at besigtige. Han har oplyst, at murerbier har (spist) alle fuger, så skal denne bevares skal den genopbygges
med helt nye fuger, nye overlægger og nye hjørner da muren har svært ved på sigt at bære.

Dette er blot nogle af de ting der er alt med tilbydningerne udover store sætningrevner osv. Vi kan desuden se, at der er lavet en del om over tid på
tilbydningerne også med afblænding af døre og vinduer o.l.

Vi har som nævnt ingen interesse i økonomisk at vedligehold 700 m2 bygninger rundt som var meget dårligere end vi havde troet og som en mægler for under 6
måneder siden oplyste på inden måde havde nogen salgsværdi tværtimod. Hun kunne kun opfordre os til at få disse nedrevet uanset hvad vi forsøgte at vise
hende. Men hvis en bevaring som i ønsker betyder, at i udbedre tingene på kommunens regning er det jo en anden sag.

Vi ville ALDRIG have købt den hvis ejendommen havde haft noteret en bevaringsværdig kategori på denne af nogen art. Der er sikkert andre der tænker som os,
hvilket også iflg. mæglere gør det vanskeligere at sælge ejendommen den dag vi ikke ønsker at have den mere. Ved jo at ting der bliver rørt ved og noteret ved
kommenen kun vanskelig gør tanker og ideer til ejendommen.

Vi købte ikke en bevaringsværdi bygning og vil ikke under en masse regler fordi i det ene øjeblik mener at den skal nedrives og næste øjeblik mener den skal
bevares. Hvornår ændre i mening igen?'

Vi håber meget at vi som ejere bliver lyttet til, da det vil være en  økonomisk ulempe for os og gøre det svære at sælge ejendommen igen og da vi ikke kan se
ideen i at frede en ejendom der hverken udseende eller farvemæssigt ligner det oprindelige. Ja det er pt. fortsat en 4 længet gård. Men det er jo det eneste der
er oprindeligt og dem er der jo mange af i Randers.

Med venlig hilsen

Joan og Mathias Engfeldt. 
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Fra: Karin Lunøe [karin.lunoe@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 05-02-2017 19:25
Modtaget Dato: 05-02-2017 19:25
Vedrørende: Bemærkninger til Kommuneplan 2017, Læsten den 5. februar 2017

Til Miljø og teknik, Plan, Laksetorvet, 8900 Randers C

Svar og bemærkninger vedrørende brev til Henrik Lunøe, Viborgvej 419, 8920 Randers NV
06-12-2016/01.10.00-G01-2-15
Uden forudgående oplysninger fra Randers kommune Miljø og teknik, Plan, bliver vi, den 6 december 2016, skriftligt gjort
opmærksom på, at vort stuehus på vor landejendom i Læsten er blevet registreret som bevaringsværdigt.
Vi vil hermed protestere imod, at vort stuehus bliver registreret som bevaringsværdigt og ønsker at denne registrering bliver ophævet.
 I "Læsten Landsbyregistrering 2011 fra Randers kommune" og "Kommuneplan 2017, forslag" kan vi læse, at vort stuehus er blevet
tildelt værdien -4 på SAVE -skalaen.
Vi bor i den lille landsby Læsten i udkanten af byen, nærmest lidt udenfor ved hovedvejen. Vi har boet her på gården i mange år, i hele
46 år. Jorden er nu solgt fra. Vort stuehus er ca. 150 år gammelt og bygget på kampesten som fundament; de er ikke synlige. Det er
vores overbevisning, at bygningen ikke er bevaringsværdig, den ikke er særlig solid, grundet kampestens-soklen.
Vi ved det, fordi vi bor her. Set på afstand ser stuehuset pænt ud, fordi vi indtil nu har brugt mange penge og masser af tid og kræfter
på vedligeholdelse af både hus og have.
Vi er nu begge to pensionister i halvfjerdsårs-alderen. Sygdom og manglende kræfter kan hurtigt melde sig, hvilket vil betyde
fraflytning og salg af ejendommen med kort varsel. En ejendom der er behæftet med prædikatet "Bevaringsværdig" vil blive svær at
sælge. Vi frygter, at vores ejendom bliver usælgelig, og at vi må forlade gården, når vi ikke længere har kræfter til at holde den store
have og ikke har midler til at vedligeholde bygningerne. Vi frygter at må gå fra "Hus og Hjem", hvis kravet om bevaringsværdighed
bliver opretholdt. Eventuelle købere vil hurtigt miste interessen, når de bliver bekendt med de ekstra restriktioner på ejendommen.
Vores ejendom ligger i udkanten af Læsten by og er således ikke en del af den indre by eller en del af bybilledet. Vores adresse er en
hovedvejs-adresse, hvilket viser, at vi bor ved hovedvej 16 og ikke i selve Læsten by. Derfor beder vi om fritagelse for at blive
medregnet til landsbyens bebyggelses-miljø og bevarings-miljø. Det er utrygt for os at leve med, at vort stuehus til ejendommen er
blevet registreret bevaringsværdigt. Vi beder om, at denne registrering bliver ophævet. Vi føler os "Stavnsbundne" og ønsker at blive
sat fri, så vi igen kan føle os som frie borgere i Randers kommune.
Vi forventer at få et skriftligt svar.
Med venlig hilsen
Karin og Henrik Lunøe
<karin.lunoe@gmail.com>
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Fra: Karina Nyboe Skaaning [KNA@Holst-law.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk];Line Heydorn [Line.Heydorn@randers.dk]
Sendt dato: 08-02-2017 13:50
Modtaget Dato: 08-02-2017 13:50
Vedrørende: Ejendommen beliggende Landsbygaden 29, 8870 Langå
Vedhæftninger: Fwd: Landsbygaden 29.htm

Jeg henviser til ovennævnte ejendom samt Randers Kommunes brev af den 6. december 2016.
 
Min mand, Carsten Skaaning, har kontaktet jer telefonisk den 27. januar 2017 og efterfølgende på opfordring sendt foto af vores ejendom, hvoraf det fremgår,
at der er foretaget tilbygning på den ejendom, kommunen påtænker registreret som bevaringsværdig, jf. vedhæftede.
 
Da vi endnu ikke har hørt fra kommunen, skal jeg venligst gøre opmærksom på, at den telefoniske kontakt og efterfølgende fremsendelse af foto skal betragtes
som en indsigelse mod den påtænkte registrering.
 
 
Med venlig hilsen
 
Karina Nyboe Skaaning
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Fra: Ketty Nielsen [kettyskytt@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 10-01-2017 14:02
Modtaget Dato: 10-01-2017 14:02
Vedrørende: Fwd: bevaringsværdigt hus.

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Ketty Nielsen <kettyskytt@gmail.com>
Dato: 10. januar 2017 kl. 13.56
Emne: bevaringsværdigt hus.
Til: line.heydorn@randers.dk

10/1 - 2017
Att: Line Heydorn
Randers Kommune, Miljø og Teknik plan.

Jeg har modtaget jeres brev af 6/12  2016, om at mit bondehus er blevet udpeget,
som bevaringsværdigt. Det vil jeg gerne have mig frabedt, da jeg gerne
vil sælge mit hus, da jeg ikke er rask,- og kæmper en tapper kamp, for
bare at holde det nogenlunde vedlige.

Jeg er bange for at der lige pludselig,- ovenikøbet,- bliver trukket
en fredningsbestemmelse ned over hovedet på mig, der vil gøre det
endnu sværere at sælge det!

Jeg er klar over, at jeg stadig kan gøre med huset som det passer mig,
men jeg er jo ked af at lade det forfalde, for at slippe for
bevaringsværdigheden! Derfor ønsker jeg ikke at mit hus bliver
registreret i SAVE ( Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet)

Jeg påberåber mig mine grundlovssikrede rettigheder, til selv at
bestemme over min ejendom

Jeg ser frem til at høre fra jer.  Hilsen Ketty Skytt Nielsen,
Bavnevej 48 Tvede, Randers NØ
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Fra: Kirsten Juncher [juncherudbh@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 04-02-2017 20:08
Modtaget Dato: 04-02-2017 20:08
Vedrørende: Midtvasen 17, Udbyhøj

Hej Line
 
Jeg kan ikke forstå hvorfor mit hus, Midtvasen 17, Udbyhøj,  8970 Havndal, nævnes som bevaringsværdig i det brev I har sendt til mig. Det
fremgår ikke af kommuneplanen 2017 at det skulle være med på listen!?
Er der sket en fejl?
 
Med venlig hilsen
 
Kirsten Juncher
22682231
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Fra: Kristiane Klindt [kristiane@stutterilaerkegaarden.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 21:30
Modtaget Dato: 06-02-2017 21:30
Vedrørende: Indsigelse mod bevaringsværdi af Vester Vellingvej 18 i Ålum
Vedhæftninger: Indsigelse vedr. bevaringsværdi af Vester Vellingvej 18.docx

Til Randers Kommune
I vedhæftede fil har jeg medsendt en begrundet indsigelse mod tildeling af ejendommen på Vester Vellingvej 18, Ålum en SAVE bevaringsværdi.
Med venlig hilsen
Kristiane Klindt
 
Kristiane Klindt
Vester Vellingvej 18, Ålum, 8920 Randers NV
Mobil: +45 28266272
Mail: kristiane@stutterilaerkegaarden.dk
www.stutterilaerkegaarden.dk
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[Skriv tekst]

Til Randers Kommune 06.02.2017

Vedr. bevaringsværdi SAVE 4 af ejendommen Vester Vellingvej 18, 8920 Randers NV: 

Ifølge brev af 06.12.2016 fra Randers Kommune ønsker Randers Kommune at gøre min ejendom 
beliggende Vester Vellingvej 18, Ålum, 8920 Randers NV, bevaringsværdi med SAVE værdi 4. 
Hertil føler jeg mig  nødsaget til at gøre indsigelse. Min begrundelse følger nedenunder.

Ejendommen består af et stuehus i bindingsværk opført omkring 1820 og en udbygning i røde 
sten, opført over flere omgange i 1900-tallet. 

Stuehusets almene tilstand gør, at der enten skal laves en gennemgribende renovering eller 
også skal man bygge nyt indenfor en kortere årrække. Skulle man vælge at renovere huset, vil 
man være nødsaget til at lave en særdeles gennemgribende renovering. Det skyldes flere ting, 
dels husets aktuelle tilstand, dels ønsket om en tidssvarende bolig og sidst det forhold at store 
ting, som tag og vinduer samt en gavl ikke er originale/oprindelige.

Omkring husets aktuelle tilstand og mulighed for ønsket om en nogenlunde tidssvarende bolig, 
gør der sig gældende, at der tidligere er lavet reparationer af det gamle murværk med beton og 
andre - i relation til bindingsværk - forkerte materialer. Dette er gjort af tidligere ejere før min 
tid, og det har været med til at skade det gamle murværk, da det har holdt på noget fugt, som 
det ellers ikke ville have holdt på. Det bevirker, at en stor del af murværket skal have en 
gennemgribende reparation af håndværkere, som har forstand på bindingsværk og de 
materialer som knytter sig hertil. Jeg har desværre også måttet konstatere, at der ikke er 
tilstrækkeligt fundament til at give mulighed for en forøgelse af loftshøjden inde i huset. Jeg er 
selv 165 cm høj og kan godt gå oprejst derinde, men meget få andre kan. De bærende 
hanebjælker er så lave, at langt de fleste støder panden mod, når de går rundt i huset, hvilket 
unægtelig er en gene. Husets ruminddeling er desuden ikke særlig hensigtsmæssig, og vil være 
vanskelig at forene med en almindelig familie.

Jeg skrev ovenfor, at flere store ting i huset ikke er oprindelige. Det handler om, at tag, vinduer 
og den ene endegavl er udskiftet. Huset har formentlig haft stråtag på. I dag er der et gammelt 
eternittag på. De oprindelige vinduer er udskiftet med uoriginale, og de er desværre blevet 
malet med plastikmaling i stedet for linoliemaling. Husets ene ende-gavl er formentlig blevet 
repareret på et tidspunkt  og er desværre genopbygget i ikke særlig pæne røde mursten 
(formentlig de billigst tilgængelige på det tidspunkt) - altså ikke i bindingsværk, som det burde 
have været.

Skal huset derfor bringes tilbage til sit oprindelige udgangspunkt, vil det være en anseelig 
økonomisk investering. Den investering ville jeg gerne foretage, såfremt jeg kunne se en 
mulighed for at få det tilbage, hvis/når jeg en dag skal sælge ejendommen. Jeg snakker ikke om 
at tjene penge på den, men kunne den blot gå i et nul ville det være fint. Jeg er dog helt 
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[Skriv tekst]

overbevist om, at den investering vil være helt for min egen regning - og fornøjelse, da huset 
ikke kan leve op til vore dages standard for indretning og brug, og at jeg derfor aldrig vil kunne få 
en sådan investering hjem igen. Det ville helt og holdent svare til, at investere penge i en 
ejendom langt ude i yderkanterne af dette land - desværre.

Jeg har pt ingen planer om at bygge nyt, men jeg vil meget gerne bevare muligheden for 
eventuelt at kunne fjerne det gamle hus for en eventuel nybygning, uden at det skal i offentlig 
høring i 4 uger, sådan som en bevaringsværdi på huset ville medføre. Jeg er naturligvis fuldt klar 
over, at jeg stadig skal have kommunens tilladelse til at fjerne det nuværende hus for at kunne 
bygge et nyt og accepterer naturligvis det, men jeg vil helt klart synes at en bevaringsværdi vil 
være en forringelse af ejendommens værdi og mine muligheder på den på nuværende 
tidspunkt. 

Afslutningsvis vil jeg vil gerne lige rette opmærksomheden mod Smedhuset - også beliggende på 
Vester Vellingvej i Ålum. Det river Randers Kommune ned. Randers Kommune er ejeren af huset 
og kan altså selv afgøre om et af deres egne - eventuelt bevaringsværdige - huse skal rives ned. 
Det har givet mig lidt eftertanke.

Jeg vil på baggrund af ovenstående, henstille til kommunen om ikke at gøre min ejendom 
bevaringsværdig, af de grunde jeg har skitseret i dette brev.

Jeg ser frem til at høre fra Randers Kommune.

Med venlig hilsen

Kristiane Klindt
Vester Vellingvej 18
Ålum
8920 Randers NV
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Fra: Kurt Frost Pedersen [kurtfrostp@gmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 22-01-2017 21:37
Modtaget Dato: 22-01-2017 21:37
Vedrørende: Bevaringsværdig ejendom

Til Randes Kommune
Måske Att.: line Heydorn.
 
Jeg ejer ejendommen Støvringgårdvej 22, Mellerup, og har modtaget brev om at ejendommen er bevaringsværdig.
 
Først vil jeg gerne vide hvem der har indstillet ejendommen som bevaringsværdig.
Har før erfaret, at der er personer i området som ønske at fastfryse og umuliggøre enhver udvikling i landsbyen. Hvis indstillingen
skyldes en enkelt borger som på eget initiativ indstiller stort set alle bygninger i landsbyen, så mener jeg ikke at der har været
foretaget nogen seriøs vurdering.
 
Ejendommen er komplet ombygget for 18 år siden og der er kun en del af ydervæggene tilbage.
Oprindeligt har der været stald i den ene ende af bygningen men dette er i dag beboelse, så der er ikke nogen form for originalitet i
ejendommen.
 
Ejendommen er forsynet med termoruder, hvilket normalt vil være nok til at man ikke vurderer denne type ejendomme som
bevaringsværdige. Dette har jeg oplevet i forbindelse med at jeg var ejer af en rigtig gammel stråtækt ejendom, som næsten var
original.
 
Ejendommen er ikke på nogen måde sjælden og har ikke på nogen måde været forbillede i forhold til arkitektur andre steder.
 
Ejendommen er beliggende som nabo til ejendomme for vidt forskellige tidsepoker, så man kan ikke tale om noget landsbymiljø med
bondehuse.
 
I forhold til billeder og godkendelser mener jeg at kunne dokumentere, at der kun er nogle få procent tilbage af den oprindelige
bygningsmasse.
 
Jeg vil afvente med spænding på begrundelsen for vurderingen og hvem der har indstillet ejendommen.
 
Venlig hilsen
 
Kurt Frost          tlf: 20672757
 
Ellegårdvej 17, Søby
 
8560 Kolind
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Fra: Lars Søgaard [Lars.Sogaard@randers.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: gydegaard@nypost.dk [gydegaard@nypost.dk]
Sendt dato: 26-01-2017 13:49
Modtaget Dato: 26-01-2017 13:49
Vedrørende: Høringssvar, På vegne af Axel & Birgit Søgaard

Bekræft venligst modtagelse

Randers kommune

Vedr. ejendommen, Ulstrupvej 32, 8870 Langå og vedr. brev af 06.12.16 om bevaringsværdig ejendom.

Vi mener ikke, det er er rimeligt, at pålægge en gl. landbrugsejendom status som bevaringsværdi, da det medfører store udgifter,
især til gl. nedslidte avlsbygninger som ikke kan bruges, erhvervsmæssigt, til noget.

Vor avlsbyninger er 110 år gl. og meget nedslidte og som ikke har været anvendt erhvervsmæssigt i 20 år.
Der er kun udgifter til vedligehold og forsikringer, altså en stor byrde, at bevare avlsbygningerne og dermed en noget mindre værdi af
ejendommen.

Stuehuset er vedligeholdt og i pæn stand, men med påbud om om bevaringsværdig for avlsbygninger, vil det være en voldsom byrde
og dermed værdiforringelse.

Det gl. landsby-miljø er, for mange år siden, afviklet ved etablering af en stor rundkørsel og som også tog en stor del af vores forhave.

Vi protesterer kraftigt imod, at avlsbygninger får pålagt status som bevaringsværdi.

M.v.h.
Birgit og Axel Søgaard
Ulstrupvej 32 8870 Langå
gydegaard@nypost.dk
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Fra: Lene Mygind [LMY@lmo.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk];Line Heydorn [Line.Heydorn@randers.dk]
Cc: 'ivankthomsen@gmail.com' [ivankthomsen@gmail.com]
Sendt dato: 27-01-2017 10:19
Modtaget Dato: 27-01-2017 10:19
Vedrørende: Att. line.heydorn@randers.dk Vedr. Åbrovej 2, 8870 Langå
Vedhæftninger: Brev til Randers Kommune m underskrifter.pdf

Vedr. Klage over bevaringsværdi 4 på Åbrovej 2, 8870 Langå
 
Jeg vedlægger hermed brev på Vegne af Ivan Thomsen
Jeg vil meget gerne i dialog om Ivans bygninger, jeg besvarer meget gerne på telefon og mail
 
 
Med venlig hilsen

Lene Mygind | Arkitekt
Trigevej 20 | 8382 Hinnerup
Hoved tlf. 7015 4000
Mobil 4044 7407 
Mail lmy@lmo.dk | Web www.lmo.dk

 
Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til uvedkommende.
Har du ved en fejltagelse modtaget denne mail, bedes du venligst omgående returnere den. På forhånd tak.
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Fra: Mogens Sall [d268100@dadlnet.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 05-02-2017 11:35
Modtaget Dato: 05-02-2017 11:35
Vedrørende: Bevaringsværdige bygninger

Til Randers Kommune

Det kan undre os meget at et hus hvor 25% er fra 1929, 25% fra 1973 og resten er fra 2002 kan være bevaringsværdig. Vi syntes selvfølgelig at det er fantastisk
at man kan bygge et nyt hus, hvor stilen er ramt så godt. Men vi syntes det er latterligt og meget mærkeligt at man kan bruge tid og energi på at registrere
næsten nye huse som bevaringsværdige.

Mogens Sall og Marianne Jacobsen
Høvejen 15
8920 Randers NV

Sendt fra min iPad
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Fra: thomas rasmussen [thoras2000@hotmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 06-12-2016 15:36
Modtaget Dato: 06-12-2016 15:36
Vedrørende: vedr,,, 06-12-2016 / 01.10.00-G01-2-15 fredning af bygning ..

hvad er det i ser der skal fredes ved min bygning .. ??? 

min mening det er da totalt hul i hovedet .. hele bygningen var revet ned i 2000 ca..... der var alt væk undtagen ydermurene .. 

hvad er det lige der er fredningsmessigt forsvarligt i min bygning

med undrende hilsen 

Thomas Rasmussen
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15 - O. vedr,,, 06-12-2016 / 01.10.00-G01-2-15 fredning



Fra: Tobias Gæmelke [topper_20@hotmail.com]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 30-12-2016 12:14
Modtaget Dato: 30-12-2016 12:14
Vedrørende: Fælles kulturarv

Hej Randers kommune
 
Jeg har modtaget et brev om at vores ejendom på Fyrrevænget 9, 8920 er blevet registreret som bevaringsværdig. Det vil jeg gerne have
uddybet, samt argumenterne for at netop vores hus fra 1974 skal registreres?
 
Mvh. Tobias Gæmelke

24

Hører til journalnummer: 01.02.15-P16-1-16

Udskrevet den 17-03-2017

16 - P. Fælles kulturarv



Fra: Poula & Aage [86474093@mail.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Cc: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 13-01-2017 17:49
Modtaget Dato: 13-01-2017 17:49
Vedrørende: bevaringsværdige bygninger

                                    TIL RANDERS KOMMUNE.
                           VI HAR MODTAGET MEDDELELSE OM, AT VORES MISSIONSHUS HYBENVEJ 4 I GJERLEV
                           ER KLASSIFISERET SOM BEVARINGSVÆRDIG.JEG GØR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ AT VI
                           EFTER DEN MULIGE VURDERING HAR SKIFTET DET GAMLE TAG UD MED ETNYT BESTÅENDE
                           AF DEKRA PLADER.
                          
                           JEG GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT NUVÆRENDE KASSERER ER GUNNAR NIELSEN, STOLSBJERGVEJ
                           NR. 4 8983 GJERLEV J.
                                                      
                                                       MED VENLIG HILSEN INDRE MISSION GJERLEV-
                                                                                  AAGE JAKOBSEN   FORMAND.
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Fra: Jens S. Høyer [86491520@post.tele.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]
Sendt dato: 27-01-2017 06:40
Modtaget Dato: 27-01-2017 06:40
Vedrørende: Bemærkninger bevaringsværdige bygninger
Vedhæftninger: 1001-2017.doc

 

Med venlig hilsen
Årslev Sogn,
Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd
v/
Jens Høyer
"Aarslevholm"
Clausholmvej 220
8960 Randers SØ
Tlf. 86491520
Mobil 29623504
86491520@post.tele.dk
 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 57 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her.
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Årslev sogn, 9/1 2017.

Til Randers Kommune
att. Line Heydorn.
06-12-2016/01.10.00-G01-2-15

På vegne af Årslev sogn, skriver vi hermed tilbage til kommunen vedrørende forpagterbolig 
beliggende Hørningvej 16, 8960 Randers SØ.
Situationsplan:
Øverste del af denne bygning (mod nord) bliver i dag anvendt til forsamlingsstue til menighedsråd, 
kontor, opholdsstue til ansatte, toilet, samt et rum til værktøj, græsslåmaskine og lignende. Denne 
del udgør ca. 1/3 af hele bygningen. Ca. 49m2. 
Den anden del af denne bygning bliver ikke brugt og forfalder, som bemærket i SAVE-undersøgelse. 
Den blev tidligere anvendt til forpagterbolig, men har stået tom siden 2005. Der er ikke foretaget 
noget nævneværdigt i forpagterboligen siden 60´erne. Denne del udgør ca. 2/3 af hele bygningen. 
Ca. 105 m2.
Bygningen var oprindelig en lille del af den gamle præstegård. Selve præstegårdens hovedbygning 
står i dag på Hjerl Hede. Den resterende del af præstegårdens driftsbygninger blev revet ned for 
mange år siden, og nu står altså kun denne forpagterbolig tilbage og forfalder.
Vi mener, at en nedrivning af selve forpagterboligen vil være et plus for kirkemiljøet.
Fra Årslev sogns side anmoder vi derfor kommunen om, at bevaringsværdigheden ophæves, for i 
stedet for at give os lov til at rive selve forpagterboligen ned.

Med venlig hilsen
Årslev sogn
v/
Jens Høyer
86491520@post.tele.dk
86491520/29623504.

SAVE-undersøgelse
 

Sag:
Hørningvej 16
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Vurdering
Arkitektonisk værdi:
4

Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen har tidligere været en del af byens præstegård, 
men er eneste bygning tilbage. De øvrige er genopført på 
museet Hjerl Hede. 
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Identitetsskabende for omgivelserne. 
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Bygningen er i meget dårlig tilstand. 
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
I forbindelse med SAVE-registrering i Årslev registreres 
bygningen til bevaringsværdi 3. 
Registreringsdato:
07-01-2014
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Fra: Britta Pørksen [Britta.Porksen@randers.dk]
Til: Line Heydorn [Line.Heydorn@randers.dk]
Sendt dato: 06-02-2017 17:10
Modtaget Dato: 06-02-2017 17:10
Vedrørende: VS: Henvendelse fra uffe Bernt Nielsen vedr. bevaringsværdig bygning, Søholmene
Vedhæftninger: Bevaringsværdig lade, Søholmene.pdf

Hej Line
 
Har du lavet et udkast til et svar på denne?
 
Venlig hilsen

Britta Pørksen
Leder, Plan - Arkitekt MAA

Randers Kommune
Miljø og Teknik
89151569

Fra: Lilian Kaae Jensen 
Sendt: 1. februar 2017 14:17
Til: Britta Pørksen <Britta.Porksen@randers.dk>; Line Heydorn <Line.Heydorn@randers.dk>
Emne: Henvendelse fra uffe Bernt Nielsen vedr. bevaringsværdig bygning, Søholmene
 
Hej begge
 
Jeg har taget imod vedhæftede brev. I hører lige nærmere, når Lene har læst brevet.
 
Venlig hilsen
Lilian
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Fra: Dagli'Brugsen Harridslev 07487 [07487@coop.dk]
Til: kp17 [kp17@randers.dk]

Cc:

Birgit Hou [Birgit.Hou@skat.dk];Birgitbhou@gmail.com [Birgitbhou@gmail.com];Espen Nielsen
[Lindbjerggaard@hulen16.dk];Jonna K. Pedersen [gronkar@gmail.com];Benny Knudsen
[belatec@outlook.dk];Christian Thomassen [tcthomasen@c.dk];Poul Erik Sørensen [jps@fiberflex.dk];Mette Beck
[mette@plustech.dk];Karina Andersen [karina@harridslevsmede.dk];Dagli'Brugsen Harridslev 07487
[07487@coop.dk]

Sendt dato: 06-02-2017 18:02
Modtaget
Dato: 06-02-2017 18:02

Vedrørende: Bevaringsværdig hus

Hej Line eller den der nu modtager denne mail..
 
Bare lige for at opsummere min snak med Line Heydon d.d. og for at sikre mig, at jeg har forstået samtalen rigtigt, samt fork lare det til Dagli'Brugsens bestyrelse.:
 
Vi fik  i december 2016 et brev, hvori det fremgik, at huset på Dyrlæge Clemens vej v il blive betragtet som bevaringsværdigt...
 
Jeg har d.d. haft en snak med Line, hvor hun fork larer, at det skal betragtes, som en opfordring til at passe på huset og sørge for at det holdes i god, fornuftig stand og med respekt for "husets historier
mm".
Der er ingen restrik tioner ifbm. at det er bevaringsværdig, men hv is v i skal bruge pladsen, skal det i høring i 4 uger inden en evt. nedrivning.
 
Grunden til at det på nuværende bliver betragtet som bevaringsværdig, er at det først er nu, at man har analyseret huse i landområderne, for at finde ud af hv ilke huse, der er kommet i betragtning. (Dette
arbejde har ikke været lavet før, heller ikke før det blev til Randers kommune). Så det har ikke noget at gøre med at huset lige er blevet solgt ??
 
Når huset er betragtet som bevaringsværdig, kan v i få hjælp, hv is v i ønsker at ændre på huset eller "sætte det i stand".
 
Så for at "berolige bestyrelsen" v il I så bekræfte, at det stadig er muligt at "rive huset ned", hv is v i skal bruge pladsen på et senere tidspunkt ? (Huset er købt for at fremtidssikre butikken, hv is v i skulle få
brug for pladsen) og, at jeg har refereret ovenstående korrekt...
 
På forhånd tak...
 

De venligste hilsner
Søren Habekost

Uddeler
Dagli'Brugsen Harridslev

Udbyhøjvej 330, Harridslev
8930 Randers NØ
Tlf.   86 44 12 13

Fax. 86 44 00 08+
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