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BILAG 6 - KOMMUNEPLAN 2017
ændringer foretaget ved endelig vedtagelse
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Ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 er der foretaget mindre æn-
dringer som enten har været direkte tekniske fejl eller ændres som følge af 
høringssvar og politisk behandling.
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Ændringer ved endelig vedtagelse
Statslige høringssvar - Erhvervsstyrelsen
Følgende ændres eller redegøres hermed ekstra for på beggrund af de statslige høringssvar:

1.10.E.10, 1.10.E.11, 1.10.E.8 og 1.10.E.1.
Til rammebestemmelsen ’Områdets anvendelse’ tilføjes, at området ligeledes kan benyttes til 
transporttunge erhverv.

Støjkonsekvenszone-kort tilrettes efter forsvarets fremsendte kort. se kort

Kortbilag til detailhandel udarbejdes efter erhvervstyrelsen specifikationer i de ønskede måle-
stok. Dette påvirker alene PDF-versionen af Kommuneplan 2017.

Følgende tilføjes til de generelle rammer for L-områder: ”Det er ikke intentionen med L-ram-
mer, at de skal danne grundlag for lokalplanlægning.”

1.09.L.4
Paderup mose fastholdes som L-ramme.

Følgende nyudlæg var der i den tidligere forandringsrapport ikke redegjort tilstrækkeligt for i 
forhold til kystnærhedszonen og det gøres hermed:

2.01.B.4 Assentoft
Rammen udvides med et areal på sydsiden af Assentoft. Det nye areal ligger indenfor kyst-
nærhedszonen, men påvirker ikke kystlandskabet væsentligt efter-som det er beliggende bag 
den eksisterende by.

2.01.C.3 Assentoft
Ny centerramme placeres på sydsiden af Assentoft by. Den nye ramme ligger indenfor kyst-
nærhedszonen, men påvirker ikke kystlandskabet væsentligt efter-som den er beliggende bag 
den eksisterende by.

2.01.BE.3 Assentoft
Ny BE-ramme udlægges omkring den eksisterende landsby Drastrup der reelt er vokset sam-
men med Assentoft by. Den nye ramme ligger indenfor kystnær-hedszonen, men påvirker ikke 
kystlandskabet væsentligt eftersom den er belig-gende bag den eksisterende by og er udbyg-
get.

1.04.B.25 Vorup/Kristrup
Ny boligramme placeres på i forlængelse af eksisterende by i Vorup. Den nye ramme ligger 
indenfor kystnærhedszonen, men påvirker ikke kystlandskabet væsentligt eftersom den er 
beliggende bag den eksisterende by.

2.02.R.2
Rammen annuleres pga. beliggenhed i og tæt på natura2000 område.

2.02.R.2
Rammen tilrettes så afgrænsningenfølger grænsen fra kommuneplan 2013 og der altså ik-
keudlægges ekstra areal indenfor Strandbeskyttelseslinjen og Kystnærhedszonen.

4.03.E.3 
Der var i den tidligere forandringsrapport ikke redegjort tilstrækkeligt i forhold til EF-habitats-
område og Bilag4 arter og det gøres hermed:
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Rammen grænser op til EF-habitatområde nr. H30, der bl.a. løber langs Skals Å. Vurderingen 
er, at der ikke er forhold der taler imod et erhvervsområde der benyttes som oplagsplads på 
denne placering. De udpegede naturtyper inden for habitatområdet, såsom rigkær, som der 
findes i nærområdet, vurderes ikke at lide nogen form for belastning.

I området er der tillige registreret Bilag IV arter. Det drejer sig om odder samt en række 
flagermus arter. At udlægge arealet til erhverv medfører ikke nogen fældning af potentielle 
redetræer for flagermus, og erhvervsområdet er belig-gende langt væk fra områdets bestand af 
odder, i og med at odderen lever og fouragerer tæt op ad vandløb og søer i området og ikke er 
tilbøjelig til at an-vende åbne dyrkede marker.

Der i forandringsrapporten ikke redegjort tilstrækkeligt for reduktionen i udpegning af arealer 
til opstilling af vindmøller og det gøres hermed:

Randers Kommune modtog i perioden 2010 – 2014 et større antal klager fra borgerne, imod 
planforslag til vindmøller.
Derfor besluttede Byrådet i slutningen af 2014, at kommuneplanens rammer for vindmøller 
skulle revideres. 
Der blev herefter afholdt en række temamøder, om hvordan politikerne ønske-de rammerne 
revideret.
På denne baggrund traf Byrådet den 17. maj 2016 følgende beslutning:
•	 At ophæve eksisterende rammer til vindmøller ved Binderup, Rings-bjerg II og Tustrup.
•	 At begrænse eksisterende rammer til vindmøller ved Kondrup, Kåtbæk og Vindbylund, fra 

en mulighed for 150 m høje vindmøller, til alene at omfatte de eksisterende møller, som 
er mellem 69 m og 74 m høje.

•	 At spørgsmålet om hvorvidt den eksisterende ramme til vindmøller ved Overgaard skal 
udvides mod vest, sendes i forudgående offentlig høring.

Kort over det overordnede vejnet fremsendt til Erhvervsstyrelsen fredag den 4. februar 2017 
anvendes i kommuneplan 2017.

Perspektivarealer (fremtidig byvækst) tages ud af retningslinjekort. Dette påvirker alene PDF-
versionen af Kommuneplan 2017.

Befolkningsprognosen vedhæftes kommuneplanen som en del af kommuneplanen.

Statslige høringssvar - Energinet
Følgende tilføjes redegørelsen for retningslinje Vm.1
Vindmøller nær jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respek-
tafstanden langs jordkabelanlæg. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, som gælder 
både små og store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører jordkabelanlæg skader 
ved lynnedslag med store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsynings-
sikkerheden. 
Vindmøller nær luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på vindmøllens 
fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget. 

Følgende tilføjes redegørelsen for retningslinje Le.1
Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær luftledningsanlæg, bør som 
minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs 
luftledningsanlægget.

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rødderne kan beska-
dige kablerne.
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Skovrejningsområderne tilpasses så der ikke er skovrejsningsområde hvor ledningsanlæg er 
placeret.

Følgende tilføjes redegørelsen for retningslinje Le.1
Ved planlægning nye elforsyningsanlæg, kabler eller lignende, eller ved planlægning af boliger 
og børneinstitutioner bør man arbejde efter forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet 
er en anbefaling fra sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfel-
ter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som føl-
gende:
”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende 
højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud 
fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Statslige høringssvar - SVANA
Følgende slettes fra retningslinje Na.4:
”Hvis erstatningsnaturen kan placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende § 3 beskyttet 
natur, så kan det erstattes i forholdet 1:1.”
Det fremgår dog stadig af redegørelse til Na.4 at der efter en konkret vurdering i visse tilfælde 
vil kunne etableres erstatningsnatur i forholdet 1:1. 

Alle ændringer i retningslinjer samt kortudpegninger der er vedtaget med kommuneplantillæg 
nr. 10 Randers Havn indarbejdes.

Detailhandel i Assentoft
Bymidten udvides delvist til en afgrænsning mod Skovvangsvej mod øst, dog således at 
området ved Lysningen alene udlægges til udvalgsvarehandel, og så rammen for området ved 
Lysningen fastsættes til højst 1.000 m² og kun en butik.

Bevaringsværdige bygninger
Bygningen på Vester Vellingvej 3 i Ålum er blevet registreret som bevaringsværdig bygning 
med en værdi på 4. Dette ses ikke af Forslag til Kommuneplan 2017, hvilket er en fejl. Den 
bliver derfor tilføjet.

Lysningen 
Kun mulighed for én udvalgsvarebutik på højst 1.000 m2

Storegade 
Mulighed for dagligvare og udvalgsvare.
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Randers
Vejreservationerne Engbroen og Bolværkslinjen øst for Grenåvej fjernes fra kommuneplanen.

Langå
Stireservation under jernbanen indtegnes på kommuneplanens kort.

Harridslev
5.01.BE.3 rettelser efter ønske i høringssvar 7, 
9 og  delvist 13

Rammen udvides - se kort

Bestemmelsen: ”Nybyggeri eller omdannelse af 
eksisterende byggeri til administration, værk-
sted eller lager må tilsammen ikke overstige et 
samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejen-
dom.” Slettes

Bestemmelsen om bebyggelsesprocent ændres 
fra: ”Bebyggelsesprocenten i området må ikke 
overstige 35%” til ”Bebyggelsesprocenten i 
området må ikke overstige 35% for åbne-lave 
boliger og 40% for tæt-lave boliger samt øvrigt 
byggeri.”

Helstrup
3.05.R.1rettelse efter ønske i høringssvar 6
Bestemmelsen ”Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områ-
dets anvendelse.” ændres til: ”Ingen ny bebyggelse bortset fra bygninger i forbindelse med 
områdets anvendelse.”

Over Fussing - Øster Bjerregrav
4.02.B.19 rettelse efter ønske i høringssvar 38
rammen udvides - se kort

Harridslev 
ramme udvides

Over Fussing 
ramme udvides
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Stevnstrup
3.02.B.10 rettelse efter ønske i høringssvar 2
Bestemmelsen: ”Der kan ikke etableres yderligere boliger i området med mindre området 
overføres til byzone” ændres til ”Området skal fremstå som skovbebyggelse på store grunde 
og der kan ikke ske nyudstykning.”

L-områder
1.09.L.7 rettelse efter høringssvar 37
Bestemmelsen: ”Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.” ændres til ”Ingen ny 
bebyggelse bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.”

Ændringer på baggrund af forvaltningens forslag til ændringer
1.10.E.9 
Bestemmelsen ”Bebyggelse må ikke opføres højere end 10 m” ændres til ”Bebyggelse må 
ikke opføres højere end 13 m”

1.10.R.5 
Fremtidig zonestatus ændres fra ”Byzone” til ”Landzone og Byzone”.

1.09.E.1
Bestemmelsen ”Bebyggelse må ikke opføres højere end 10 m” ændres til ”Bebyggelse må 
ikke opføres højere end 12 m”

1.04.BE.2
Bestemmelsen ”Bebyggelse må ikke opføres højere end 13 m.” ændres til ”Bebyggelse må 
ikke opføres højere end 17 m”
Bestemmelsen ”Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2.5 etager.” ændres til ”Bebyggelse 
må ikke opføres i mere end 3.5 etager.”
Ændringerne sker så rammen stemmer overens med den eksisterende bebyggelse i rammen.

1.04.R.7
Bestemmelsen ”Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art” ændres til ”Ingen ny 
bebyggelse bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse.”
Desuden tilføjes følgende bestemmelser: ”Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.” 
og ”Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%. Bebyggelsesprocenten gælder 
for området under ét.”

1.02.E.2, 1.02.E.4, 1.02.E.7, 1.02.E.8, 1.02.E.9, 1.02.E.10, 1.02.E.11, 1.02.E.12, 
1.02.E.16, 1.02.E.17, 1.03.E.3, 1.03.E.4, 1.04.E.3, 1.04.E.5, 1.04.E.7, 1.06.E.2, 
1.06.E.3, 1.07.E.1, 1.07.E2, 1.07.E.3 og 1.07.E.4.
Bestemmelsen ”Erhvervsbygninger med driftsanlæg, lagerbygninger, administrationsbyg-
ninger, butiks-bebyggelse.” slettes da der ikke kan etableres butikker i området og da det 
bestemmelsen i øvrigt handler om fremgår af bestemmelsen: Områdets anvendelse.

Følgende tilføjes under rækkefølgeplan: ”En grundejer kan kræve, at planlægningen for den 
efterfølgende etape igangsættes, når byggeriet er påbegyndt på halvdelen af grundene i sene-
ste planlagte etape.”

Afsnittet anvendelser under generelle rammer ændrer opsætning.

1.02.B.57, 1.02.B.20, 1.02.B.35, 1.02.B.37, 1.02.B.38, 1.02.B.62, 1.03.B.3, 1.07.B.3, 
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1.05.B.12, 1.05.B.15, 1.06.B.19, 1.08.B.8
Etagebyggeri tilføjes i anvendelsesbestemmelsen i alle de boligrammer, hvor det er muligt at 
bygge i 2½ etager eller mere som etageboliger.

Kortene Økologiske forbindelser, Potentielle økologiske forbindelser, Områder med særlige 
landskabelige interesser, Potentielle naturområder tilrettes grundet overlap med rammer til 
byudvikling.

Principperne for tæt-lav byggeri og opholdsarealer i de generelle rammer uddybes på følgende 
måde:
Teksten markeret med grøn er tilføjet.

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

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

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

Området som Norddjurs Kommune ønsker at lave et naturgenopretningsprojekt i udlægges til 
vådområde. Området er i forvejen udlagt til lavbundsareal undtaget få kvadratmeter.

3.01.R.5
Følgende bestemmelser slettes fra rammen: ”Bebyggelse må ikke opføres højere end 6 m.”, 
”Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage.” og ”Bebygget grundareal: 10”. 
Betsemmelsen ”Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art.” ændres til ”Ingen ny 
bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse”


