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Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 - Generelle
rettelser til kommunens detailhandel

Baggrund og formål

Den moderniserede Planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Hensigten med lovændringen var at give kommunerne friere

rammer og bedre muligheder for at understøtte erhvervsudvikling og vækst i hele landet.

Med lovændringen er der sket en række ændringer i forhold til byrådets mulighed for planlægning for butikker. Bl.a.

ændres de maksimale størrelser for forskellige butikstyper, og reglerne for afgrænsning af bymidter og bydelscentre

samt udlæg af aflastningscentre.

Der blev fra 29. november 2017 til 19. januar 2018 derfor gennemført en fordebat om udvalgsvarehandel i Randers.

Fordebatten havde til formål at indkalde til ideer og forslag til den fremtidige detailhandelsudvikling i Randers.

På baggrund af ovennævnte fordebat besluttede byrådet 19. marts 2018 at justere kommuneplanens mål og

retningslinjer.

Tillæg 42 til Randers Kommuneplan 2017 udgør hermed en opsamling på fordebatten ’Detailhandelsstrategi for

udvalgsvarer 2018’, der omhandler ændring af dele af kommuneplanens indhold for detailhandel, samt udmøntningen

af økonomiudvalgets beslutning om justering af mål og retningslinjer for butiksstørrelser.

Redegørelse

Ændringer til mål og retningslinjer, jvf. fordebatten ’Detailhandelsstrategi for udvalgsvarer 2018’ tager dermed

udgangspunkt i det analyserede behovet for ny udvalgsvarehandel i hele kommunen de næste 12 år.

Fordebatten fungerer som et supplement til detailhandelsanalysen fra 2015.

Dette kommuneplantillæg omfatter derfor nedenstående justeringer til Randers Kommunes mål og retningslinjer for

detailhandel.
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Ændringer med dette tillæg

Forslag til kommuneplantillæg 42 indeholder følgende ændringer til mål og retningslinjer i Randers Kommuneplan

2017:

- revision gælder for kommunen som helhed

målsætningen for kommunens detailhandel tilføjes, at der ikke kan planlægges for nye aflastningscentre,

den maksimale størrelse på dagligvarebutikker øges fra 3.500 m² til 5.000 m² som konsekvens af ændring i

Planloven,

mulighederne for udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² ændres, så kravet om at der kun kan planlægges for 3 i

planperioden ophæves. Dog kan der i aflastningscenter Paderup etableres udvalgsvarebutikker på op til 5.000

m², og

i aflastningscenteret må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik ikke overstige hhv. 1.200 m² for

dagligvarebutikker og 5.000 m² for udvalgsvarebutikker.
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Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg 42 til Kommuneplan 2017 i henhold til Miljøvurderingsloven (lov om

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbkg. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig

indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder,

herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da

planen vurderes ikke at danne grundlag for konkrete anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsent lig påvirkning af

miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10

Forslag til Tillæg 42 er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

der er tale om mindre justeringer i forhold til gældende plangrundlag (kommuneplanens mål og retningslinjer),

planlægningen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser (og dermed ikke giver tilladelse til

konkrete anlæg), som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og

planlægningen ikke har indvirkning på naturværdier.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Denne beslutning kan

påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til 'Generelle rettelser til kommunens detailhandel' er vedtaget af Randers Byråd mandag 18. november 2019

og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Torben Hansen

Borgemester

Jesper Kaas Schmidt

Kommunaldirektør
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Nye retningslinjer med ændringer

De efterfølgende retningslinjer bliver vedtaget ved tillæggets endelige vedtagelse. Ændringer i retningslinjerne

fremhæves i teksten ved brug af gennemstregning af tekst, der fjernes, og fremhævning af ny tekst, der indsættes.

Detailhandel (T42)

Byrådet ønsker, at særligt detailhandlen skal styrkes i og omkring Randers by mens det på dagligvareområdet

er byrådets politik, at alle borgere skal have et godt og bredt udbud af dagligvarer, så tæt på deres hjem som muligt.

Randers Bymidte

Randers bymidte er kommunens centrum, og en levende bymidte er vigtig for hele kommunens attraktivitet. Det er

byrådets ambition at styrke bymidten som kommunens vigtigste butiks- og servicecenter.

Randers bymidte skal styrkes markant som den vigtigste by mellem Århus og Aalborg, og aflastningscentret i

Paderup skal styrke det samlede udbud af især udvalgsvarer.

For at sikre en levende bymidte i Randers er det vigtigt, at der er et levende handelsmiljø. Derfor er bymidten første

prioritet, når det handler om placering af detailhandel. Randers bymidte er attraktiv for handlende, fordi den tilbyder et

bredt udvalg af detailhandel i alle kategorier, alene i midtbyen er der over 160 butikker, og sådan skal det fortsat være.

Men hvis Randers skal kunne tiltrække handlende, ikke bare internt i kommunen, men også fra nabokommunerne,

skal byen også kunne tilbyde attraktive placeringer for alle typer butikker - både de små og de der kræver mere plads.

De store udvalgsvarebutikker kan ligge i bymidten eller i aflastningscenteret i Paderup, når det ikke er muligt at

placere dem i bymidten. Derfor er det vigtigt, at også aflastningscenteret bevares.

Centerbyerne

Det er vigtigt af Randers byråd at centerbyerne Spentrup, Assentoft og Langå fastholder deres position, som vigtige

byer i et stort opland. Et af midlerne er at sikre mulighederne for et bredt detailhandelsudbud. Derfor er der også ved

denne kommuneplan justeret på bymidten i Assentoft for at give yderligere muligheder for nye butikker.

Aflastningscenter

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine

indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby.
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Når der arbejdes med at styrke attraktiviteten af og tilgængeligheden til området kunne det ske ved at udarbejde en

samlet trafikplan for området, der inkluderer signalanlæg, trafikken på Århusvej, køreveje og trafiksikkerhed internt i

området mv. Forholdene for bløde trafikanter som fodgængere og cyklister kan forbedres, hvilket vil give større

tryghed for særligt børnefamilier.

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup, hvor

Paderup som supplement til midtbyen kan tilbyde andre og større butikker, der er svære at indpasse i midtbyen.

For at understøtte et varieret butiksudbud i Randers by, hvor Randers Midtby og aflastningscenter Paderup supplerer

hinandens butiks- og vareudbud, planlægges der i Paderup ikke for butikker under 500 m . 

For at fastholde denne udvikling har byrådet desuden besluttet ikke at planlægge for nye aflastningscentre.
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Detailhandelsstruktur (T42)

 

Byrådet vil:

Styrke Randers i konkurrencen med Aarhus og Aalborg, og derved som minimum opretholde det nuværende

befolkningsgrundlag for Randers’ detailhandelsopland.

Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i bymidten og i Paderup.

Sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem Paderup og Randers bymidte.

Sikre dagligvareforsyningen i bymidten, med dagligvarebutikker på op til 3.500 5.000 m .

Give mulighed for at drive decentral dagligvareforsyning i lokalområderne og de mindre byer.

 

Retningslinjer:

Ds. 1

Den overordnede detailhandelsstruktur i Randers Kommune fremgår af kort.

Redegørelse

Jf. Planlovens regler kan der kun etableres butikker inden for de udlagte detailhandelsområder, dog kan der udenfor

etableres enkeltstående dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning. Randers Kommunes struktur for detailhandel

omfatter derfor følgende områder:

2
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Randers Bymidte.

Bymidter i centerbyerne. (Langå, Assentoft og Spentrup)

Aflastningscenteret i Paderup.

Udvalgsvarebutikker større end 2.000 m .

Bydelcentre.

Lokalcentre.

Butikker til pladskrævende varegrupper.

Enkeltstående dagligvarebutikker. (butikker til lokalområdets forsyning med dagligvarer)

Udvalgsvarebutikker større end 2.000 m

Randers Byråd kan planlægge for 3 udvalgsvarebutikker på over 2.000 m  i planperioden.

Randers Byråd ønsker, at to af disse butikker over 2.000 m  kan placeres i bymidten, hvor der er flere muligheder.

Hvis der i planloven åbnes for muligheden for at etablere butikker over 2.000 m  i aflastningscenteret i Paderup, ønsker

byrådet, at den 3. mulighed for butikker over 2.000 m kan anvendes til at kunne planlægge for placering her. Dette indgår

dog ikke i rammerne, da planloven ikke pt. giver mulighed for dette.

Randers Byråd ønsker, at udvalgsvarebutikker på over 2.000 m  kun må etableres på baggrund af særskilt planlægning,

dog kan der i aflastningscenter Paderup etableres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m .

Ds. 2

Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte områder og maksimale bruttoetageareal for de

enkelte butikker fremgår af tabeller i retningslinjerne for de enkelte detailhandelsområde.

Redegørelse

Tabeller over de samlede bruttoetage areal til butiksformål indenfor de enkelte detailhandelsområder samt butikkernes

maksimale størrelse ses under hver enkelt definition.

Bymidter

Findes i Randers, Langå, Assentoft og Spentrup. Oversigten over bymidterne findes her. Oversigten over de enkelte

rammer i Randers bymidte findes her.

Bydelscentre

Findes i Randers by navngivet Vorup, Kristrup, Romalt, Over Hornbæk, Nyvang, Ydervang, Mariagervej og Dronningborg.

Oversigten over bydelscentre findes her.

 

2
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Lokalcenter

Findes i Randers by samt i flere lokalbyer. Oversigten over lokalcentre findes her.

Aflastningscenter

Findes i Randers syd. Oversigt findes her.

Områder til butikker som sælger særlig pladskrævende varegrupper

Disse områder findes primært i Randers by, men også i Assentoft, Gjerlev og Øster Tørslev. Oversigt findes her.
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Aflastningscenter Paderup (T42)

 

Byrådet vil:

Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup.

Understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige handelsdestinationer Randers bymidte og aflastningscenteret i

Paderup.

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine

indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby. Byrådet ønsker at understøtte

en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup.

Når den nuværende restrummelighed til detailhandelsformål i aflastningscenteret er opbrugt, er det pt. ikke være

muligt at udlægge yderligere butiksareal, jf. planlovens bestemmelser.

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup med

fokus på at styrke midtbyen i indeværende planperiode 2017-2021.

I Paderup sker der i disse år en udvikling i retning af flere store butikker med en høj attraktivitet og et stort

detailhandelsopland, høj biltilgængelighed og et effektivt handelsmiljø.

Byrådet ønsker at styrke denne tendens ved at fastlægge en minimumsbutiksstørrelse for nye butikker i

aflastningscenteret i Paderup på 500 m  og dermed sikre, at rammen til detailhandel i Paderup bruges til større

udvalgsvarebutikker, som kan være svære at indplacere i bymidten og bydelscentre. Der kan derfor sikres mulighed

for at tiltrække større butikker, der ikke allerede findes i området.

Det fremgår af detailhandelsanalysen, at området ved Paderup er kendetegnet ved store butiksfacader,

2
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uinteressante bagsider af de store butikker, store interne veje og parkeringspladser og en tæt trafik. For at skabe et

attraktivt aflastningsområde, der adskiller sig fra de øvrige aflastningsdetailområder, kan det overvejes at udvikle en

fælles plan for området. Der kunne f.eks. arbejdes med fælles retningslinjer for det visuelle miljø for facader, grønne

områder, belysning, skilte mv.

I den forbindelse vil byrådet fokusere på den samlede trafikale tilgængelighed – både ankomsten til området,

forbindelsen til butiksområdet ved Nikkelvej og internt i området. For at styrke attraktiviteten af området anbefales

det at der på sigt udarbejdes en samlet trafikplan for området, der inkluderer signalanlæg, trafikken på Århusvej,

køreveje og trafiksikkerhed internt i området mv. Forholdene for bløde trafikanter som fodgængere og cyklister kan

forbedres, hvilket giver større tryghed for særligt børnefamilier.

Retningslinjer:

 

Ac. 1

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål og restrummeligheden i aflastningscenter Paderup fremgår af Tabel.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup kan ikke udvides.

Redegørelse

Det er ikke muligt jævnfør planloven muligt at udvide afgrænsningen eller og det samlede bruttoetageareal til

butiksformål i aflastningscentret. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål for i aflastningscenter Paderup er derfor

fastlåst på de for nuværende 93.000 m . Restrummeligheden er i 2016 på 17.168 m . Heraf er de 10.000 m² restramme

reserveret til en evt. udvidelse af Storcentret jævnfør lokalplan 549 - Butikker i Paderup.

Byrådet har besluttet at der planlægges for et samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenter Paderup på

86.000 m², hvilket svarer til at restrummeligheden i aflastningscentret udgør 10.000 m . For at sikre en hensigtsmæssig

udnyttelse af detailhandelskvadratmetrene, ønsker byrådet, at disse kvadratmeter kan anvendes i hele

aflastningscentret - dvs. også i området vest for Merkurvej at disse kvadratmeter anvendes i området vest for

Merkurvej. Det vil formelt set forudsætte vedtagelse af en ny lokalplan.

Ac. 2

I aflastningscentret kan der maksimalt planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, på op

til 1.000 1.200 m² for dagligvarebutikker og 2.000 5.000 m² for udvalgsvarebutikker. Dog kan der etableres én

dagligvarebutik på op til 3.500 m2 indenfor den del af rammeområdet, der omfatter Marsvej og Neptunvej. De

maksimale butiksstørrelser i de enkelte rammeområder i aflastningscentret er angivet i Tabel.

Redegørelse

2 2
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Planloven giver mulighed for butikker op til 3.500 3.900 m  for dagligvarebutikker og 2.000 m  for udvalgsvarebutikker

indenfor aflastningscentret. Byrådet har fastlagt de maksimale butiksstørrelser til 1.000 1.200 m  for dagligvarebutikker

og 2.000 5.000 m  for udvalgsvarebutikker. Byrådet har dog fastholdt muligheden for én dagligvarebutik på op til 3.500

m .

2 2

2

2
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Tabel Aflastningscenter Paderup (T42)

 1) Nuværende
detailhandel m

1) Restrummelighed
m Samlet ramme m Maks. str. Dagligvare Maks. str.

Udvalgsvare
Paderup samlet 75.832 17.168 93.000 1.000 1.200 2.000 5.000
1.09.C.1    1.000 1.200 2.000 5.000

1.09.C.2    1.000 1.200, dog en
butik på 11.600 2.000 5.000

1) Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til

Kommuneplan 2013.

2 2
2
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