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I forandringsrapporten gennemgås de ændringer der foreslås i forslag til Kommuneplan 2017 
i forhold til den gældende kommuneplan. Rapporten er inddelt i afsnit svarende til Kommu-
neplanens afsnit. Derudover gennemgåes rammeændringerne, både de tekstmæssige og de 
geografiske ændringer.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der, ud over de ændringer der gennemgås 
i forandringsrapporten her, lavet en række redaktionelle ændringer, der medfører at kommu-
neplanen fremstår anderledes end tidligere. Eksempelvis er hovedstruktur, retningslinjer og 
redegørelse nu samlet i samme afsnit, så der er et samlet overblik. Flere forskellige steder er 
tekster i hovedstruktur og retningslinjer opdaterede og rettet til, så formuleringerne er blevet 
mere præcise.

Der er ikke redegjort for disse redaktionelle ændringer i forandringsrapporten, idet der ikke er 
tale om forandringer, der vil påvirke udfoldelsesmulighederne i de forskellige områder.

Indledning



- 3 -

Indhold
Ændringer i hovedstruktur 
og retningslinjer 5

Bymønster og byudvikling 6
Landdistrikter 8
Erhverv 9
Detailhandel 10
Vej og trafik 14
Klima og energi 15
Støj og miljø 16
Tekniske anlæg 17
Landbrug, skov og råstoffer 19
Natur og vand 20
Landskab og geologi 21
Kulturarv 22
Turisme og fritid 23
Slettede afsnit 25

Ændringer i bybeskrivelserne 27

Rettelser bybeskrivelserne 28

Ændringer i rammetekster 31

Rettelser i generelle rammer 32
Generelle rettelser i rammetekster 37
Rettelser i specifikke rammetekster 41

Ændringer i rammers geografi 
og anvendelse 49

Rammer i Randers by 51
Randers midtby 52
Øvrige Randers 54
Romalt 60
Vorup/Kristrup 62
Hornbæk 68
Ydervang/Vestervang 70
Nordre fælled 74
Dronningborg 76
Paderup og Randers syd 80
Sdr. Borup 82

Rammer i Centerbyer 85
Assentoft 86
Spentrup 90
Langå 92

Rammer i lokalbyer og mindre byer 97
Asferg 98
Fårup 100
Gjerlev 102
Hald 104
Harridslev 106
Haslund 108
Mellerup 110
Stevnstrup 112
Udbyhøj 114
Øster Bjerregrav 116
Øster Tørslev 118
Ålum 120

Rammer i landsbyer 122
Albæk 124
Dalbyneder 126
Dalbyover 128
Enslev 130
Gimming 132
Helstrup 134
Hørning 136
Knejsted 138
Kousted 140
Kærby 142
Langkastrup 144
Lem 146
Læsten 148
Nørbæk 150
Råby 152
Støvring 154
Sønderbæk 156
Tebbestrup 158
Tjærby 160
Torup 162
Tånum 164
Udbyneder 166
Udbyover 168
Uggelhuse 170
Virring 172
Værum 174
Væth 176



- 4 -



- 5 -

Ændringer i 
hovedstruktur og 

retningslinjer



- 6 -

Bymønster og byudvikling
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Under 1 by og land:
Bymønster
Principper for byudvikling og byvækst
Randers midtby
Byfortætning og større byomdannelsesområder
Byfornyelse
Ny bydel ved Munkdrup
Parcelhuse og familieboliger
Almene boliger
Bæredygtig byudvikling

Under 2 Erhverv og detail:
Dele af Bykernen som handelscentrum

Fra retningslinjerne:
Under by og land retningslinjer:
1.1 Bymønster og byudvikling
1.2 Fremtidig byvækst
1.3 Byfornyelse og byomdannelse

Ændringer i Mål
Følgende mål er slettet da selve beskyttelsen af drikkevand, natur og miljø findes under de re-
spektive afsnit ved retningslinjer, mens man ved byudvikling skal tage hensyn til drikke-
vand, natur og miljø. ”Beskytte og forbedre drikkevand, natur og miljø igennem byudvikling.” 

Følgende mål er slettet under ”Byfornyelse” og er indarbejdet i hovedstrukturteksten:
”At tydeliggøre kommunens mulighed for at påvirke udviklingen i byer og landsbyer gennem 
byfornyelse”
”At gøre opmærksom på at byfornyelse også gælder landsbyer”
”At sikre fælles forståelse for byfornyelsespotentialer”

Følgende mål tilføjet under bymønster afledt af Planstrategi 2014:
”At Randers by fungerer som katalysator for vækst og udvikling i hele kommunen. ”
”At den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrage til at styrke kommu-
nens sammenhængskraft og samlede udvikling. ”

Ændringer i hovedstruktur
Der er i hovedstrukturteksten Bymønster tilføjet følgende:
”Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområ-
dernes mindre bysamfund – lokalbyer og landsbyer. De mindre bysamfund har meget at byde 
på fx et godt fællesskab, dejlig natur og masser af luft og ro. Men for at kunne tiltrække nye 
beboere, skal de mindre bysamfund også have attraktive byggegrunde.

Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og 
nybyggeri. Det er derfor sikret, at kommuneplanens rammer giver mulighed for udvikling – 
herunder at private kan udstykke nye byggegrunde. Hvis der er konkret efterspørgsel efter 
byggegrunde i kommunens større lokalbyer – fx Fårup, Havndal, Gjerlev og Øster Tørslev – så 
vil kommunen byggemodne i takt med efterspørgslen.

Landsbyer og mindre byer skal forblive landzone og som følge deraf er der begrænsninger på 
udviklingen i byerne. Indenfor den ramme vil Randers Kommune understøtte private initiati-
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ver i at skabe vækst og nybyggeri der kan underbygge den lokale identitet og sammenhængs-
kraft.”

Afsnittet er tilføjet for at gøre det klart, hvilke muligheder Randers Kommune har for at un-
derstøtte vækst i de forskellige bytyper i bymønsteret.

Ændringer i Retningslinjer
Nye retningslinjer:
By. 3 ”I områder der er pålagt rækkefølgebestemmelser skal udbygningen ske i overensstem-
melse hermed.” er tilføjet, så det er muligt at styre udviklingen af de udlagte rammeområder.

By. 7 ”Alment boligbyggeri skal ske spredt i kommunens boligområder og blandet med andre 
boligformer.” er tilføjet, det var før skrevet som hovedstrukturtekst.

Slettede retningslinjer:
Fra ”1.1 Bymønster og byudvikling”:

Retningslinje 4 ”Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), beskyttelseszoner 
ved drikkevandsboringer, indvindingsoplande til almene vandværker, naturområder, mulige 
naturområder og områder af særlig landskabelig eller geologisk interesse, må kun bebygges 
i særlige tilfælde, når det kan sikres, at disse interesser beskyttes. I sådanne tilfælde skal 
alternative byudviklingsmuligheder undersøges.” er slettet disse hensyn behandles i andre 
afsnit af kommuneplanen.

Retningslinje 5 ”Der må ikke etableres boliger og institutioner i erhvervsområder.” er slettet 
da dette reguleres af planlovens bestemmelser for erhvervsområder.

Retningslinje 7 ”Den grønne struktur skal være et bærende element for kommunens byudvik-
ling.” er slettet da dette fremgår af retningslinjerne i afsnittet Grøn struktur.

Ændringer i Kort
Nordhavnen og Pieren ændres fra potentielle byomdannelsesområder til byomdannelsesom-
råder, og et område syd for fjorden udpeges som potentielt byomdannelsesområde. Alle tre 
områder er en del af Byen til Vandets område.

Nyt potentielt byomdannelsesområde

Nyt byomdannelsesområde

Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017
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Landdistrikter
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra Hovedstruktur - By og land
Boliger i landsbyerne

Fra retninglinjerne
1.5 Byggeri i landzone

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en opdateret hovedstrukturtekst for afsnittet med udgangspunkt i landdi-
striktspolitikken fra 2016.

Ændringer i mål
Følgende mål er tilføjet som følge af den nye landdistriktspolitik:

Sikre at det er attraktivt at bo og bosætte sig i Randers Kommunes landsbyer og landdistrik-
ter.

Arbejde for at flere bosætter sig i landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune.

Sikre at det er attraktivt at drive virksomhed i landsbyer og landdistrikter i Randers Kom-
mune.

Have en digital infrastruktur, der er moderne og tidssvarende.

Nye og ændrede retningslinjer
Retningslinje 3 ”Bebyggelse i landsbyer og mindre landsbyer skal ske indenfor landsbyens 
afgrænsning.” og 4 ”I landsbyer kan der ske en begrænset vækst.” fra ” 1.5 Byggeri i land-
zone” er sammenskrevet til retningslinje Bl. 3. ”I landsbyer kan der ske en begrænset vækst. 
Bebyggelse i landsbyer og mindre landsbyer skal ske indenfor landsbyens afgrænsning.”

Retningslinje 5 ”Ved etablering af bebyggelse og anlæg skal værdifulde bebyggelser søges 
bevaret.” fra ” 1.5 Byggeri i landzone” er slettet da det fremgår af afsnittet Kulturarv.

Retningslinje 6 ”Hvis byggeri placeres i områder af landskabelig interesse, skal der tages 
særlige hensyn og der kan stilles krav i relation til byggeriets størrelse, indplacering og ud-
formning. Bestemmelsen omfatter byggeri, der placeres i landsbyer, mindre landsbyer og i det 
åbne land.” fra ” 1.5 Byggeri i landzone” er slettet da det fremgår af afsnittet Landskab og 
geologi.
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Erhverv
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Partnerskab for vækst – Erhvervspolitik
Erhvervsområder
Havne

Fra retningslinjerne:
2.1 Virksomheder; forurening, miljørisiko og særlige energiforhold

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet, en del af teksten og målsætnin-
gerne omkring erhverv er flyttet til selve erhvervsområdeafsnittet. Hovedstrukturen er tilrettet 
efter Erhvervspolitik 2015-2017.

Ændringer i mål
Målsætning 5.3 er tilrettet, da planlægningen for den nye havn er på plads.
Ny målsætning er ”Byrådet vil understøtte en fortsat udflytning af havneerhvervet fra midt-
byen til de nye havnearealer.” 

Nye og ændrede retningslinjer
Følgende retningslinje Er. 1 er tilføjet. Dette stod i den eksisterende kommuneplan som ho-
vedstrukturtekst. 
”Nye erhvervsområder placeres som hovedregel i tilknytning til de større byer og de overord-
nede infrastrukturelle knudepunkter. ”
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Der er i 2016 blevet udarbejdet en kommuneplantillæg nr. 20 - Revision af kommuneplanens 
rammer og retningslinjer for detailhandel. I dette kommuneplantillæg skete der en større 
revision af retningslinjer og rammer for detailhandel. 
Det betyder, at der kun er foretaget en del rettelser af tekniske karakter og begrænsede ret-
telser indhold i form af mål og retningslinjer, ligesom retningslinjer er tilpasset opsætning i 
den digital kommuneplan.

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet. 

Ændringer i mål
Mål for detailhandel er tilføjet ud fra hovedsstrukturtekst i Kommuneplantillæg nr. 20.
Et mål er slettet da det allerede er beksrevet under afsnittet Randers Midtby. Målet er ”By-
rådet vil være med til at skabe udvikling af boliger i bymidten jf. Byrådets vision 2021, som 
kan styrke det lokale forbrugsgrundlag til bymidtens bymidte”

Nye og ændrede retningslinjer
Retningslinje Bm. 4 er justeret så del af teksten er indarbejdet i redegørelse da det er en 
beskrivelse af lovgivning.

Retningslinje nr. 7 og 9 er slettet fra kommuneplantillæg er indarbejdet i redegørelsen, da 
det er en beskrivelse af planlovens bestemmelser. 

Retningslinje Cb. 1 er justeret så der gives mulighed for butikker til udvalgsvarebutikker til 
1.000 m2. Derved sikres en ensartethed for kommunens centerbyer.

Retningslinje Ac. 2 samt redegørelse dertil er justeret således, at det er tydeligt hvad der er 
planlovens bestemmelser eller Byrådets planlægning.  

Retningslinje Cb. 1 er justeret. Assentoft bymidte er udvidet geografisk mod øst. Kort neden-
for viser ændringerne. Ændriger i rammer ses på side 89.

Detailhandel

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2013

Storegade

S
kovvangsvej

S
kovvangsvej

Storegade
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Følgende er en oversigt over mål i kommuneplantillæg 20 og hvor disse nu findes i Kommu-
neplan 2017.

Kommuneplantillæg nr. 20 - 
Byrådet har fokus på/vil:

Forslag til Kommuneplan 2017 - 
I afsnit:
Byrådet vil:

at styrke Randers i konkurrencen 
med Århus og Aalborg, og derved som 
minimum opretholde det nuværende 
befolkningsgrundlag for Randers’ 
detailhandelsopland

Detailhandelsstruktur:
Styrke Randers i konkurrencen med Aarhus og 
Aalborg, og derved som minimum opretholde det 
nuværende befolkningsgrundlag for Randers’ de-
tailhandelsopland.

at koncentrere udvalgsvarebutikkerne 
i  midtbyen og i Paderup

Detailhandelsstruktur og aflastningscenter Paderup: 
Koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i 
Paderup.

at sikre en afbalanceret butiksudvik-
ling mellem Paderup og midtbyen.

Detailhandelsstruktur og aflastningscenter Paderup: 
Sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem Pade-
rup og Randers bymidte.

at sikre dagligvareforsyningen i midt-
byen, med dagligvarebutikker på op til 
3.500 m2.

Detailhandelsstruktur: 
Sikre dagligvareforsyningen i midtbyen, med dag-
ligvarebutikker på op til 3.500 m2

at give mulighed for at drive decen-
trale dagligvareforsyning i lokalområ-
derne og de mindre byer.

Detailhandelsstruktur:
Give mulighed for at drive decentral dagligvarefor-
syning i lokalområderne og de mindre byer.

udvikle bymidten mod en endnu  hø-
jere grad af spændende servicefunkti-
oner, klynger af selvstændige butikker 
med unikke produkter af høj kvalitet 
og et spændende bymiljø.

Randers bymidte:
Udvikle Randers bymidte mod en endnu højere 
grad af spændende servicefunktioner, klynger af 
selvstændige butikker med unikke produkter af høj 
kvalitet og et spændende bymiljø.

styrke tilgængeligheden for alle tra-
fikarter. Skabe en klar rollefordeling 
mellem områder for biler, for fodgæn-
gere og for alle trafikarter samt etab-
lering af gode cykelparkeringsforhold 
nær butikslivet.

Randers bymidte: 
Styrke tilgængeligheden for alle trafikarter. Skabe 
en klar rollefordeling mellem områder for biler, for 
fodgængere og for alle trafikarter samt etablering af 
gode cykelparkeringsforhold nær butikslivet. 

koncentrere handelsmiljøet med en 
blanding af butikker, offentlige funkti-
oner og andre servicefunktioner, så de 
ligger centralt i bymidten og inden for 
gåafstand.Udvikling af Thors Bakke er 
et godt eksempel på en koncentration 
af bylivsfunktioner i bymidten.

Randers bymidte: 
Koncentrere handelsmiljøet med en blanding af bu-
tikker, offentlige funktioner og andre servicefunk-
tioner, så de ligger centralt i bymidten og inden for 
gåafstand.

udvikle områderne ved ankerpunk-
terne (se afsnit om handelsruten ne-
denfor) som spændende og attraktive 
ankomstpunkter.
Eksempelvis kan pladsen fra Føtex 
og busterminalen til gågadeområdet 
gøres mere indbydende og interessant 
for kunderne og attraktiv for butik-
kerne. Udvikling af Slotscentret kan 
potentielt blive et godt eksempel på 
en udvikling mod en mere koncentre-
ret bymidte.

Randers bymidte: 
Udvikle områderne ved ankerpunkterne (se afsnit 
om handelsruten nedenfor) som spændende og at-
traktive ankomstpunkter.
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være med til at skabe udvikling af 
boliger i bymidten jf. byrådets vision 
2021, som kan styrke det lokale for-
brugsgrundlag til bymidtens butikker.

Dette er beskrevet flere andre steder ift. byomdan-
nelse og byudvikling.

med ”Byen til Vandet” - byens store 
byudviklingsprojekt - tilføres midtbyen 
potentielt nye/flere indbyggere, hvilket 
kan understøtte en eventuel udvidelse 
af butiksområdet til Bolværksgrun-
den og eventuelt dele af Pieren, der 
frigives til byudvikling med havnens 
udflytning.

Randers bymidte: 
Understøtte byudviklingsprojektet Byen til Vandet 
ved at give mulighed for butikker på den inderste 
del af Pieren.

dagligvarebutikker skaber et stort 
dagligt kundeflow og er med til at 
styrke bymidtens bosætningskvalite-
ter. Vi vil i planperioden undersøge 
mulighederne for at etablere endnu 
en dagligvarebutik i bymidten med 
tæt sammenhæng til det eksisterende 
handelsmiljø.

Randers bymidte: 
At dagligvarebutikker skaber et stort dagligt kunde-
flow og er med til at styrke bymidtens bosætnings-
kvaliteter. 

aktive pladser på centrale steder 
er med til at skabe bylivet. I større 
byer som Randers er restaurationer, 
sundhedstilbud mv. også med til at 
skabe liv og attraktion. Aktiviteter i 
byens rum skal tænkes sammen med 
butikkerne og parkeringspladserne, 
så der skabes et synligt byliv centralt 
i byen. Der kan arbejdes med at ud-
vikle byrum med forskellige karakterer 
for at understøtte et områdes særlige 
identitet.

Randers bymidte: 
Aktive pladser på centrale steder er med til at 
skabe bylivet. I større byer som Randers er re-
staurationer, sundhedstilbud mv. også med til at 
skabe liv og attraktion. Aktiviteter i byens rum skal 
tænkes sammen med butikkerne og parkerings-
pladserne, så der skabes et synligt byliv centralt i 
byen. Der kan arbejdes med at udvikle byrum med 
forskellige karakterer for at understøtte et områdes 
særlige identitet.

indgå i en konstruktiv dialog med 
detailhandlens parter om behovene og 
potentialerne. Det er afgørende, at de-
tailhandlen driver indsatsen. Det kan 
eksempelvis være afholdelse af lokale
madmarkeder eller andre events, 
markedsføring af byens potentialer i 
forhold til nye tilfl yttere eller alterna-
tive anvendelser af de tomme butiks-
lokaler.

Randers bymidte: 
Indgå i en konstruktiv dialog med detailhand-
lens parter om behovene og potentialerne. Det er 
afgørende, at detailhandlen driver indsatsen. Det 
kan eksempelvis være afholdelse af lokale madmar-
keder eller andre events, markedsføring af byens 
potentialer i forhold til nye tilflyttere eller alterna-
tive anvendelser af de tomme butikslokaler.
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Følgende er en oversigt over retningslinjer i kommuneplantillæg nr. 20 og hvor disse nu findes 
i Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillæg nr. 20 - 
Retningslinje nr.

Forslag til Kommuneplan 2017 - 
Retningslinje nr.

1 Detailhandelsstruktur 1

2 Randers Bymidte 1

3 Randers Bymidte 2

4 Randers Bymidte 3, del er indarbejdet i redegørelse i 
stedet for i retningslinjen.

5 Randers Bymidte 4

6 Bydelscentre 1

7 Indarbejdet i redegørelse til Bydelscentre. 1

8 Bymidte centerbyerne 1

9 Indarbejdet i redegørelse til Bymidte centerbyerne 1

10 Aflastningscenter Paderup 1

11 Aflastningscenter Paderup 2, dog justeret som det ses i 
starten af afsnittet.

12 Aflastningscenter 3

13 Indarbejdet i redegørelse til Lokalcentre 1

14 Lokalcentre 1

15 Lokalcentre 2

16 Områder til særlig pladskrævende varegrupper 1

17 Områder til særlig pladskrævende varegrupper 2

18 Områder til særlig pladskrævende varegrupper 3

19 Enkeltstående butikker 1

20 Enkeltstående butikker 2

21 Enkeltstående butikker 3

22 Enkeltstående butikker 4

23 Enkeltstående butikker 5
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Vej og trafik
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Nye forbindelser over Randers Fjord
Parkeringsprincip
Kollektiv trafik
Stier

Fra retningslinjerne:
5.1 Veje
5.2 Stier og ruter
5.3 Havne
5.4 Kollektiv trafik

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet, hvor der er fokus på mobilitet, 
trafiksikkerhed og nye forbindelser over å og fjord i Randers midtby. Det er sket ud fra Mobili-
tetsplanen, Trafiksikkerhedsplanen samt projektet Byen til vandet.

Ændringer i mål
Følgende målsætning, der står under afsnittet Parkeringsprincipper er justeret og opdelt i to 
i forhold til Byrådets Vision 2021: ”Lukke midtbyen for biltrafik og skabe gode muligheder 
for parkering i tilknytning til centrum. ” Ny målsætninger er: Byrådet vil at borgere og gæster 
oplever, der er gode parkeringsmuligheder nær Randers midtby og Byrådet vil lukke midtbyen 
for biltrafik og skabe gode muligheder for parkering i tilknytning til centrum.

Nye og ændrede retningslinjer
Retningslinje nr.  2 i afsnit 5.1 Veje er slettet, da dette håndteres igennem anden planlæg-
ning eller lovgivning.
Retningslinje Ko. 1 og 2 er nye. Disse er skrevet ud fra hovedstrukturtekst i kommuneplan 
2013 samt Randers Kollektive trafikplan fra 2009. Disse er følgende:
”Alle bysamfund skal tilbydes en service, som opfylder nogle minimumsstandarder for betje-
ningen afhængig af samfundets størrelse” og ” Ved renovering eller sanering af eksisterende 
vejnet bør det vurderes om fremkommeligheden for busser kan forbedres, især ved de større 
indfaldsveje til Randers by.”
Retningslinje Pa. 1 er en ny retningslinje, men skrevet ud fra tekst i hovedstruktur, kommu-
neplan 2013. Den er som følgende: ” Ved større byudviklings- eller byomdannelsesprojekter 
i Randers midtby bør der etableres tilstrækkelig med parkeringspladser i forbindelse med 
projektet.”

Ændringer i kort
De vejføringer der er i spil i forbindelse med Byen til Vandet er indarbejdet i kommuneplanen 
som planlagte veje.

Kortet over parkeringspladserne er fjernet, da ikke relevant eller fuldstændigt og ses af aktuel 
lokalplan.

Linjeføring af letbanen justeres så alle muligheder kan ses af Planlagt letbane.

Planlagte stier tilrettes efter nyligt vedtaget stiplanlægning.
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Klima og energi
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Klima
Biogas
Vindmøller
Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplanen
Kommuneplantillæg - Solcelleanlæg

Fra retningslinjerne:
4.1 Biogas
4.2 Vindmøller
4.3 Husstandsvindmøller og småmøller
Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplanen
Kommuneplantillæg - Solcelleanlæg

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet. 

Ændringer i mål
Der er tilføjet følgende mål for at sikre fokus på helhedsløsninger i forhold til Klimatilpasning:
”Arbejde for at lave samlede klimatilpasningsløsninger, der kan sikre områder som en hel-
hed.”

Første målsætning er justeret grundet senest politisk beslutning. Nuværende målsætning: ” 
Samarbejde med virksomhederne om at skabe en førerposition indenfor vedvarende energi - 
herunder give mulighed for, at der kan etableres nye vindmøller.” og ny målsætning: ” Samar-
bejde med virksomhederne om at give mulighed for, at der kan etableres nye vindmøller.”

Ændringer i retningslinjer
Retningslinje Vm. 1 er justeret efter Byrådets beslutning om at udtage følgende områder 
fra vindmølleplanlægningen. Områderne, som er udtaget er Tustrup (2.00.T.8), Ringsbjerg 
(4.00.T.16) og Binderup (5.00.T.19). Rammerne er ligeledes annulleret. 

Derudover er rammerne for områderne Kondrup (4.00.T.8), Vindbylund (4.00.T.2) og Kåtbæk 
(4.00.T.10) tilrettet, så der kun kan planlægges for vindmøller i totalhøjde på henholdsvis 
maks. 74 m, 69 m og 69 m. 

Alle øvrige retningslinjer er bevaret, men nedenstående redaktionelt tilrettet. 

Retningslinje 1 og 4 fra 4.3 Husstandsvindmøller og småmøller er sammenskrevet til Hu. 1. 

Retningslinje 5 og del af 3 fra 4.3 Husstandsvindmøller og småmøller er sammenskrevet til 
Hu. 5.

Retningslinje 8 og del af 7 fra 4.3 Husstandsvindmøller og småmøller er sammenskrevet til 
Hu. 8, som er tilrettet så det er i alle nye områder hvor der kan placeres småmøller ved lokal-
planlægning.

Retningslinje 1 og 3 fra 4.1 Biogas er sammenskrevet til Bi. 1. 

Retningslinje 1 og 2 fra Kommuneplantillæg og solanlæg er sammenskrevet til Se. 1. 
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Retningslinje Se. 2 er tilføjet. Dette er en sammenskrivning af tekst fra kommuneplantillæg 
om solcelleanlæg. 
” Der tillades som udgangspunkt ikke byggeri højere end 2,5 meter over terræn, solcellepane-
lerne skal fremstå ensartet i type, farve og størrelse, der skal være en ensartet afstand mellem 
rækkerne samt så vidt mulig etableres afskærmende beplantningsbælte.”
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Støj og miljø
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra retningslinjerne:
1.6 Byggeri og Støjbelastede arealer

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet.

Ændringer i mål
Der er udarbejdet et nyt afsnit om jordforurening, med det formål sikre opmærksomhe-
den omkring jordforurening ved ny planlægning. Den nye målsætning er som følgende: 
”At der ved byudvikling skal tages hensyn til eventuel jordforurening.”

Ændringer i retningslinjer
Der er udarbejdet et nyt afsnit om jordforurening, med det formål sikre opmærksomheden 
omkring jordforurening ved ny planlægning. Den ny retningslinje Jo. 1 er som følgende:
”Ved planlægning af et givet areal skal mulig jordforurening adresseres.”
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Tekniske anlæg
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Varmeforsyning
Renseanlæg og affaldshåndtering

Fra retningslinjerne:
5.5 Master og ledningsanlæg
5.6 Affald, deponering og renseanlæg

Ændringer i mål
Følgende mål er tilføjet under Master og indarbejdet i hovedstrukturteksten:
”Byrådet vil sikre at virksomheder som minimum skal opleve en ordentlig mobildækning i 98 
% af kommunens arealer.”

Følgende mål er justeret så de dækker ledningsanlæg og ikke alle tekniske anlæg. Dette skyl-
des justering af strukturen i kommuneplanen:
” Byrådet vil sikre mulighed for etablering af de ledningsanlæg, som er samfundsmæssigt 
nødvendige.”

”Byrådet vil tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab og kulturmiljø ved placering og 
udformning af ledningsanlæg.”

Følgende mål er tilføjet under Spildevand og kloakering, da klimatilpasningsplanen og den 
generelt øgede vandmængde har sat fokus på håndtering af regnvandet:
”Byrådet vil at regnvandet i højere grad inkluderes som aktiv del af løsningen af områdets re-
kreative rum, så vandet bliver en positiv ressource frem for en udgift. ” 

Mål fra hovedstruktur afsnit omkring varme er justeret fra:
”Byrådet ønsker at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af 
energi til opvarmning af bygninger. Der ønskes udarbejdet en varmeplan for hele Randers 
Kommune, der sikrer en sammenhængende strategisk varmeplanlægning”
til ”Byrådet vil fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi 
til opvarmning af bygninger.”

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet.

Ændringer i retningslinjer
Retningslinje 3 ”Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis der 
ikke er andre muligheder, kan en opstilling i andre områder, i byen/landsbyen eller i det åbne 
land, tillades.” og 8 ”Hvis lokalplaner ikke giver mulighed for opstilling af master, kan der 
gives dispensation, hvis opstillingen ikke strider mod formålet i lokalplanen.” fra 5.5 Master 
og ledningsanlæg er sammenskrevet til Ma. 1. der lyder som følger:
”Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis der ikke er andre 
muligheder og det er i overensstemmelse med planlægningen for området, kan en opstilling 
i andre områder, i byen/landsbyen eller i det åbne land, tillades.  Ved udarbejdelse af nye 
lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.”

Retningslinje 5 ”Ved opstilling af nye master for mobiltelefoni kan der stilles krav om, at der 
skal være plads til andre operatører.” og 7 ”Mastehøjden skal være så lav som mulig, uden at 
tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast.” fra 5.5 Master 
og ledningsanlæg er sammenskrevet til Ma. 3. der lyder som følger:
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”Ved opstilling af nye master for mobiltelefoni kan der stilles krav om, at der skal være plads 
til andre operatører. Mastehøjden skal være så lav som mulig, uden at tilsidesætte mulighe-
derne for, at flere operatører kan anvende samme mast.”

Retningslinje Sp. 1 ”I nye byområder og når kloaknettet skal renoveres, tages hensyn til for-
ventninger om vandstandsstigninger og ekstremregn. Derudover skal valget af kloakeringsform 
bidrage til mindst mulig påvirkning af vandløb, søer, havområder og grundvand.” er tilføjet. 
Dette er en sammenskrivning  af tekst fra hovedstrukturen i Kommuneplan 2013.

Der er tilføjet en ny retningslinje til Højderestriktionsafsnittet. Dette skyldes at højdebegræns-
ningen før kun var nævnt i redegørelsen under master. Men den gældende for alle elementer. 
Retningslinjen er lyder:
Hø. 1 ”Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstil-
les så disse gennembryder højderestriktionerne.”

Der er tilføjet to nye retningslinjer til varmeforsyningsafsnittet som tydeliggøre forsyningsom-
råderne for henholdsvis fjernvarme og naturgas. Disse er følgende:
Va. 1 ”Indenfor forsyningsområder for fjernvarme kan der ske tilslutning til de lokale fjernvar-
meværker.”
Va. 2 ”Indenfor forsyningsområder for naturgas kan der ske tilslutning til det nationale natur-
gasnet.” 
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Landbrug, skov og råstoffer
Afsnittet har været en del af temarevision for det åbne land og der er derfor alene foretaget 
rettelser af teknisk karakter. Undtaget er afsnittet om råstoffer som ikke var en del af temare-
visionen.

Afsnittet råstoffer omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Hovedstruktur
Råstofindvinding

Retningslinjer
4.4 Råstofindvinding

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet.

Ændringer i mål
Følgende målsætning er slettet da det er lovgivningen som tilsiger det: ” Administrere efter 
bestemmelserne i den regionale råstofplan.”

Følgende mål er tilføjet: ” Sikre at råstofindvinding sker på en bæredygtig måde, hvor der ta-
ges hensyn til en række interesser så som naboer, natur, grundvand og kulturmiljøer.” Så det 
sikres at der tages vidtgående hensyn til øvrige interesser i forbindelse med råstofgravning.

Ændringer i retningslinjer

Retningslinje 1 fra ”4.4 Råstofindvinding” er uddybet Rå. 1:

”Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i Råstofplanen for Region Midtjylland. Ret-
ningslinjerne omfatter både indvindingsforhold og arealanvendelse i de udpegede Råstofgra-
veområder og Råstofinteresseområder.”

Følgende retningslinjer er tilføjet for at sikre en hensigtmæssig efterbehandling af råstofgrave:
Rå.2: ”Arealer, hvor der er udvundet råstoffer, skal som udgangspunkt efterbehandles til 
naturformål og rekreativ benyttelse.” og 
Rå. 3: ”Der skal efterbehandles under hensyn til natur- og miljøbeskyttelsesinteresserne i 
nærområdet.”
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Natur og vand
Afsnittet har været en del af temarevision for det åbne land og der er derfor alene foretaget 
rettelser af teknisk karakter.

Der er tilføjet et helt nyt afsnit om Grønt Danmarkskort, grundet ny planlov. Planloven forplig-
ter os til at udpege områder til et grønt danmarkskort og beskrive prioriteterne for naturind-
satsen indenfor udpegningen.
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Landskab og geologi
Afsnittet har været en del af temarevision for det åbne land og der er derfor alene foretaget 
rettelser af teknisk karakter. 
I afsnittet kystnærhedszonen er retningslinjerne justeret.

Afsnittet Kystnærhedszonen omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra retningslinjerne:
6.11 Kystnærhedszonen

Nye og ændrede retningslinjer
Retningslinje 1 bliver til retninngslinje Ky. 1 er der tilføjet følgende: 

”Kystnærhedszonen, der kun omfatter landzonerne og sommerhusområderne, fremgår af plan-
loven og kort.”

Retningslinje Ky. 4 er ny og pointerer planlovens bestemmelser for de kystnære byzoneområ-
der. Den lyder som følger:

”I den kystnære byzone skal der, ved udarbejdelse af lokalplaner og ved dispensation fra eksi-
sterende lokalplaner, gøres rede for, hvorledes den påtænkte plan påvirker kysten.”
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Kulturarv
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Kulturarv
Fredede og bevaringsværdige bygninger

Fra retningslinjerne:
3.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer og kirkeindsigtsområder
3.2 Bevaringsværdige bygninger
3.3 Fortidsminder og Kulturarvsarealer 

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet.

Ændringer i mål
Fra 3.1 Kulturmiljøer slås to mål sammen. ”Værne om kulturarven, den historiske identitet og 
de særlige kvaliteter, der knytter sig til Randers Kommune” og ”Beskytte og formidle repræ-
sentative, egnstypiske kultur-miljøer i by og på land.” bliver til ” Værne om den lokale kultur-
arv i byer og landsbyer, der giver særpræg og historisk identitet, og er et vigtigt udgangspunkt 
for udvikling af de enkelte bysamfund.”

Fra 3.2. Bevaringsværdige bygninger justeres teksten i et mål fra ”Sikre at Randers bymidtes 
arkitektoniske kvaliteter og historie bevares og synliggøres.” til ”Sikre at de arkitektoniske 
kvaliteter og historie bevares og synliggøres, i særdeleshed i bymæssige sammenhænge som 
i Randers bymidte.” Da det også er vigtigt i andre bymæssige sammenhænge end Randers 
bymidte.

Ændringer i retningslinjer
Retningslinje 2 ”Ændringer i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal ske med 
respekt for de kulturhistoriske værdier.” fra ”3.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer og kirkeind-
sigtsområder” er slettet og fremgår nu af redegørelsen til Ku.1

Retningslinje 3 ”Plejekrævende fortidsminder medtages løbende under Randers Kommunes 
plejeprogram, og nogle seværdige fortidsminder plejes særligt og formidles for publikum.” fra 
” 3.3 Fortidsminder og Kulturarvsarealer” er slettet og fremgår nu af redegørelsen til Fb. 2

Retningslinje 4 fra 3.3 Fortidsminder og Kulturarvsarealer” er indskrevet i retningslinje Fb. 4 
der lyder som følger:
”Beskyttede sten- og jorddiger i landzone eller i grænsen mellem landzone og byzone eller 
sommerhusområder må som udgangspunkt ikke gennembrydes eller fjernes. Særligt digerne i 
det fremtidige byudviklingsområde nord for kulturmiljøet Tjærby skal bevares, og gennembrud 
af digerne må her kun ske til nødvendige veje og stier.”
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Turisme og fritid
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2013:

Fra hovedstruktur:
Sommerhuse og ferieboliger
Det blå bånd
Bioplanet Randers – et oplevelsesfyrtårn

Fra retningslinjerne:
1.4 Sommerhusområder, kolonihaver, feriebyer og campingpladser
1.7 Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål
Dele af 5.3 Havne

Ændringer i hovedstruktur
Der er udarbejdet en samlet hovedstrukturtekst for afsnittet.

Ændringer i mål
Følgende mål er tilføjet skrevet på baggrund af vision 2021

”At Randers Kommune kan tilbyde gode fritidsmuligheder.”
”At Randers Kommune har turistfaciliteter, der kan tiltrække besøgende til Randers fra hele 
landet.”

Følgende mål fra ”1.7 Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål” er indarbejdet i ret-
ningslinjerne.

Arbejde for, at der ved placering af særligt arealkrævende fritidsanlæg økonomiseres med 
arealressourcerne. Indarbejdet i Sa. 2

Arbejde for at lokalisere støjende fritidsformål sammen med andre støjende anlæg eller infra-
struktur. Indarbejdet i Sa.4

Ændringer i retningslinjer
Retningslinje 3, 4 og 5 fra ” 1.4 Sommerhusområder, kolonihaver, feriebyer og campingplad-
ser” er kombineret i So.2
”Campingpladser, hoteller, feriebyer samt lignende ferie- og fritidsanlæg kan etableres, når en 
afvejning af rekreative ønsker og øvrige arealinteresser tillader det. Der skal ved udformningen 
tages særlige hensyn til natur og landskab.”

Hvis ferie- og fritidsanlæg lokaliseres i kystnærhedszonen skal det altid ske i forbindelse med 
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Der er tilføjet en retningslinje omkring Randers Regnskov Tu.1 skrevet med udgangspunkt i 
hovedstrukturafsnittet ”Bioplanet Randers – et oplevelsesfyrtårn”. 
”Udviklingsmuligheder af større attraktioner, såsom Randers Regnskov bør understøttes, der 
skal dog ske en afvejning af hensynet til naboer, øget trafik, klimatilpasning og andre rele-
vante arealinteresser.”

Der er tilføjet en retningslinje omkring Naturpark Randers Fjord Tu. 2 jf. kommuneplantillæg 
nr. 26
” Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers centrum til fjordens ud-
munding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Naturpark Randers Fjord afgrænses som 
vist på kort.”
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Sa. 2 er tilføjet da det bør reguleres af en retningslinje i stedet for et mål.
” Ved placering af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal der økonomiseres med arealres-
sourcerne.”

Slettede afsnit
Afsnittet 1.8 Vurdering af virkning på miljøet VVM er slettet. Dette skyldes, at der ikke læn-
gere er samme krav om kommuneplantillæg ved VVM projekter.
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Ændringer i 
bybeskrivelserne
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Rettelser bybeskrivelserne
Alle bybeskrivelser er generelt tilrettet og opdateret. 

Alle lokalbyer, landsbyer og mindre landsbyer er gennemgået ved at se på kort og borgernes 
udviklingsplaner. Beskrivelserne af centerbyerne og Randers er opdateret i forhold til viden 
om hvad der er sket i områderne og via kort. 

Beskrivelserne har nu fokus på de elementer i byerne, som bidrager til byernes charme og 
kultur. Beskrivelserne er skrevet så disse ikke bør give begrænsninger ved f.eks. landzonebe-
handlinger, men udelukkende give inspiration og viden om byernes struktur.
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Ændringer i 
rammetekster
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Rettelser i generelle rammer
De generelle rammer er omskrevet og omstruktureret. I det følgende gennemgås de ændringer 
det har medført.

Definitioner og ordforklaringer
Som en hjælp til såvel sagsbehandlere og borgere, gives en række definitioner og ordforkla-
ringer på anvendelser og gængse udtryk, der bruges i de generelle rammer. Der er ikke som 
sådan noget nyt i definitionerne, men det bliver lettere at lave ensartet sagsbehandling.

Bebyggelse

Grundstørrelser
Åben-lav boligbebyggelse
Der er tilføjet en maksimal grundstørrelse på 1400 m2 af hensyn til arealudnyttelsen.

Tæt-lav boligbebyggelse
Grundstørrelser for tæt-lav boligbebyggelse har hidtil været angivet til mindst 500 m2, med 
mindre byrådet efter en konkret vurdering af en samlet plan besluttede noget andet. Denne 
bestemmelse udbygges med en beskrivelse af, hvad den samlede plan skal overholde for at 
kunne tillade grunde mindre end 500 m2:

”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 være mindre end 500 m2, jf. nedenstående principper. 

1. Den enkelte grund må ikke være mindre end 350 m2 og det fælles opholdsareal skal 
udgøre mindst 5 % af områdets samlede grundareal.

2. 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 sam-
lede grundareal.

3. Den enkelte bolig kan udstykkes som sokkelgrund, hvis der etableres fælles opholdsareal 
svarende til mindst 1½ gange det bebyggede areal.”

Opholdsarealer
Som noget nyt angives hvor store opholdsarealerne skal være og der tilføjes krav om, at der 
skal etableres udendørs opholdsarealer til ikke blot boliger, men også erhverv:

•	 ”For åben-lav boligbebyggelse skal der etableres fælles opholdsarealer svarende til 
mindst 5% af områdets samlede grundareal.

•	 For tæt-lav boligbebyggelse skal der etableres opholdsarealer svarende til mindst 50% af 
etagearealet, heraf skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer svarende til 5-10% 
af områdets samlede grundareal jf. principperne for grundstørrelser.

•	 For tæt-lav boligbebyggelse hvor grundstørrelserne er på mindst 500 m2 skal der udlæg-
ges areal til fælles opholdsarealer svarende til 5% af områdets samlede grundareal.

•	 Ved nyt etageboligbyggeri skal bebyggelsen have et udendørs opholdsareal på mindst 
50% af boligetagearealet, og kan delvist etableres som tagterrasser og altaner. Fælles 
opholdsarealer skal udgøre mindst 15% af boligetagearealet.

•	 I Randers midtby kan hele opholdsarealet etableres som tagterrasser og altaner og ved 
omdannelse af eksempelvis erhverv til boliger eller indretning af nye boliger i tagetagen 
skal udendørs opholdsarealer mindst udgøre 10% af boligetagearealet.

•	 Til erhverv skal der etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10% af etage-
arealet, dog kan krav ved lager og lignende pladskrævende virksomhedstyper reduceres 
ud fra en konkret vurdering.”
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Terrænregulering
Der angives en generel grænse for terrænregulering på +/- 0,5 meter. Ved lokalplanlægning 
kan der dog angives andre, stedsspecifikke bestemmelser herom. I Kommuneplan 2013 hed 
afsnittet: ”Byggeri på skrånende terræn”.
Hvor terrænforhold giver mulighed for det åbnes for at en højde på 1½ etage kan fremstå som 
2 fulde etager mod lavest liggende. Ved maks etager på 2 eller derover vil det være en kon-
kret vurdering i forhold til omkringliggende byggeri og områdets karakter, hvorvidt en bygning 
kan fremstå i mere end de tilladte etager.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenterne er flyttet til de specifikke rammer.

Bebyggelsens udformning i Randers Bykerne
Afsnittet er taget ud af kommuneplanens generelle rammer, da bestemmelserne dækkes af 
afsnittet om ”Ny bebyggelses udformning” samt retningslinjer for kulturarv.

Klimatilpasning og håndtering af regnvand
Er udbygget med indhold af retningslinje for klimatilpasning. I Kommuneplan 2013 hed 
afsnittet ”Højvandsbyggelinje”.

Restauranter og værtshuse
Afsnittet er taget ud af kommuneplanens generelle rammer, da det er et forhold, der reguleres 
gennem dels de specifikke rammers anvendelse og dels anden lovgivning.

Veje og parkering

Bilparkering
Parkeringsnormerne for bilparkering er justeret i forhold til KP13, så de i højere grad matcher 
sammenlignelige kommuner. I den forbindelse er der indført tre zoner med hver deres par-
keringskrav: Randers midtby, øvrige Randers samt centerbyerne og de øvrige byzoneområder. 
Således skal der i Randers midtby ikke etableres det samme antal parkeringspladser som i 
eksempelvis en landsby. Parkeringsnormerne angiver desuden muligheden for, at parkerings-
kravet kan reduceres, hvis bygherre kan påvise, at der kan ske dobbeltudnyttelse af parke-
ringspladserne. 
Normerne for parkering er desuden blevet opdelt i en række mere specifikke anvendelser.
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Cykelparkering
Som noget nyt angives en norm for cykelparkering samt en bestemmelse om placering. 

Teknisk forsyning

Regnvandshåndtering
Som noget nyt indgår en bestemmelse om regnvandshåndtering, der angiver, at der i forbin-
delse med lokalplanlægning skal indarbejdes løsninger.
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Herunder redegøres for ændringer der er gennemført i flere rammeområder.

Alle miljøklasser i boligområder er ændret fra 1-1 til 1-2. 

Alle miljøklasser i boligerhvervsområder BE er ændret fra 1-1 til 1-3, da der ellers ikke ville 
være tilladt anden anvendelse end bolig.

Generelt har rammer uden miljøklasser fået tilføjet en miljøklasse i overensstemmelse med 
rammeområdets anvendelse. 

Erhvervsarealerne har tidligere generelt haft et stort spænd i miljøklasserne i de enkelte 
arealer. Dette kan give interne miljøkonflikter, hvor de tungere erhverv må indordne sig i 
forhold f.eks. kontorerhverv. Det kan betyde, at der på sigt kan blive færre områder i Randers 
Kommune, hvor de transporttunge eller forurenende erhverv kan placeres. Dette er i udkast til 
forslag til planlovsændring en national interesse. Derfor prioriteres de eksisterende erhvervs-
områder især i Randers by i forhold til miljøklasserne.
Derudover findes der kun mulighed for at placere miljøklasse 6 og 7 erhverv på de nye havne-
arealer. Derfor gives der mulighed for miljøklasse 6 i Sdr. Borup. Følgende erhvervsområder er 
justeret:

Randers havneområder
Miljøklasse 1 erhverv er fjernet fra alle rammerne.

Sdr. Borup
1.10.E.5:  Nuværende ramme 1-4 - fremtidig ramme 2-4. 
1.10.E.4:  Nuværende ramme 1-5 - fremtidig ramme 3-5. 
1.10.E.3:  Nuværende ramme 1-5 - fremtidig ramme 3-5. 
1.10.E.2:  Nuværende ramme 1-5 - fremtidig ramme 2-5. 
1.10.E.9:  Nuværende ramme 1-4 - fremtidig ramme 2-4. 
1.10.E.11:  Nuværende ramme 1-4 - fremtidig ramme 2-5. 
1.10.E.1:  Nuværende ramme 1-4 - fremtidig ramme 2-4. 
1.10.E.8:.  Nuværende ramme 1-5 - fremtidig ramme 3-6. Området deles i to efter   
  hvor der kan være særlig pladskrævende varegrupper

Bolig-, boligerhverv- og centerrammer uden bebyggelsesprocent, har alle fået tilføjet en 
bebyggelsesprocent svarende til hvad der står i en gældende lokalplan for området eller den 
konkrete anvendelse i rammen. Dette er gjort med henblik på at hjælpe fremtidig planlæg-
ning.  

Bestemmelsen ’Områdets anvendelse’ er blevet ændret til at passe til den faktiske anven-
delse i rammen. Dette gælder for alle boligområder med ensartet bebyggelse. 

Rammer hvor det ikke fremgår om bebyggelsesprocenten er af området eller af den enkelte 
ejendom, har får tilføjet hvad bebyggelsesprocenten er af. Dette er gjort med henblik på at 
hjælpe fremtidig planlægning.  

Bestemmelsen: ”Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 meter. Byg-
ningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens 
drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, ma-
terialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke 
skæmmende i forhold til omgivelserne.” er slettet fra specifikke rammer da bestemmelsen er 
upræcis og dermed ikke mulig at håndhæve samt da dette bør reguleres via byggeloven. Flere 
dele af bestemmelsen reguleres andetsteds f.eks. afstand til skel.

Generelle rettelser i rammetekster
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Bestemmelsen ”Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan fravige højdebestemmelsen, såfremt 
særlige forhold taler herfor. Bebyggelsen skal i udformning, farver og materialevalg under-
ordne sig omgivelserne. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes 
af byrådet.” er slettet fra specifikke rammer da bestemmelsen er upræcis og ikke mulig at 
håndhæve. 

Bestemmelsen: ”I området kan der anlægges de efter byrådets skøn nødvendige beddinger 
og broer m v. og bygninger med tilknytning til lystbådehavnen.” er tilrettet så den nu lyder: ”I 
området kan der anlægges bygninger med tilknytning til lystbådehavnen.”. Det er gjort fordi 
mindre beddinger og broer til lystbådehavnen ikke er lokalplanpligtige. 

Som konsekvens af kommuneplantillæg nr. 6 for klimatilpasning er bestemmelser om mind-
ste gulvkote 3 slettet i alle de specifikke rammer, da det nu fremgår af de generelle rammer.

Bestemmelsen ”Højden skal tilpasses etagehøjden i den pågældende gade” er slettet fra 
specifikke rammer, da det fremgår af de generelle rammer.

Bestemmelsen boligetageareal er blevet slettet fra alle boligområder, da det bebyggede areal i 
boligområder gerne skulle være bolig.

Rammer til offentlige formål er blevet udfyldt med højde og etager, svarende til det der er no-
teret i lokalplaner for områder eller eksisterende bebyggelse, hvis der ikke er lokalplan. Dette 
er gjort til brug i fremtidig planlægning. Dog ikke O5-rammer (Offentlige formål, såsom kirke, 
kirkegård, sognegård samt præstebolig.) 

Bestemmelsen ”Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse 
i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.” er slettet da det fremgår af de 
generelle rammer.

Anvendelsesbestemmelsen: ”Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, servicevirksom-
hed, produktionsvirksomheder, vognmandsvirksomheder og lignende, samt butikker der for-
handler særligt pladskrævende varegrupper.” ændres til ”Lettere industri, lager- og værksteds-
virksomhed, produktionsvirksomhed, transportintensive erhverv og lignende.” Der redegøres 
for begrebet ’transporttunge erhverv’ under punktet ordforklaring i kommmuneplanen.

Bebyggelsesbestemmelsen: ”Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan fravige højdebestemmel-
sen, såfremt særlige forhold taler herfor. Bebyggelsen skal i udformning, farver og materia-
levalg underordne sig omgivelserne. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde 
godkendes af byrådet.” er slettet i alle rammer hvor den den fremgik, da højden eller afvigel-
ser herfra reguleres af højdebestemmelserne og bebyggelsens indpasning til omgivende miljø  
reguleres i de generelle rammer.

Bestemmelsen ”De eksisterende natur- og landskabstræk skal bevares og forstærkes.” er slet-
tet da beskyttelse af særligt værdifulde landskaber administreres efter retningslinjerne.

Bestemmelsen ”Etablering af større offentlige anlæg som højspændingsledninger, veje og 
jernbaner skal tilrettelægges under størst mulig hensyn til de landskabelige værdier.” er slet-
tet, da det fremgår af retningslinjerne.

Bestemmelsen ”Evt. fælles friarealer må ikke reduceres.” Er blevet slettet fra rammerne 
1.06.B.1, 1.04.B.13, 1.04.B.14 og 1.04.B.17, da den ikke kan administreres. 
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Bestemmelsen ”Eksisterende landbrugsarealer skal i videst muligt omfang opretholdes.” er 
slettet for rammerne 2.03.BE.2 og 1.10.BE.1, da landbrugsareal ikke bør opretholdes i boli-
gerhverv rammer.

Bestemmelsen ”Til nye boligbebyggelser skal der udlægges fælles opholdsarealer svarende til 
mindst 10% af det udlagte areal.” er slettet, da det fremgår af de generelle rammer.

I rammerne 2.01.B.1, 2.01.B.2 og 2.01.B.4 er bestemmelsen ”Fra området skal der sikres 
adgang til fritidsområderne i Assentoft Øst.” slettet, da områderne er fuldt udbyggede.

I rammerne 5.05.R.1, 5.05.R.2, 5.05.R.3, 3.01.R.2, 3.01.R.3, 3.01.R.4, 3.01.R.5 er be-
byggelsesprocenten slettet, da bebyggelse ikke er tilladt i rammerne.

Bestemmelsen ”Inden for landsbyafgrænsningen kan der efter en konkret vurdering tillades 
en begrænset bebyggelse til helt lokale behov, som huludfyldning mellem bestående bebyg-
gelse. Nyt byggeri skal opføres og administreres efter planlovens landzonebestemmelser.”  er 
slettet fra følgende rammer 3.06.BE.1, 3.07.BE.1, 3.08.BE.1, 3.09.BE.1, 3.10.BE.1, 3.11.
BE.1, 3.12.BE.1, 3.13.BE.1, 3.14.BE.1, da det bliver reguleret i lovgivningen om landzone 
og fremgår af retningslinjerne.

Bestemmelsen ’taghældning’ er slettet fra pågældende rammer 5.02.O.3, 5.02.O.2, 
4.02.B.9, 5.02.BE.1, 5.02.BE.2, 5.02.B.3, 5.02.B.4, 5.02.B.1, 4.02.B.4, 4.02.B.11, 
da det fremgår af lokalplanen eller fordi der ikke er nogen arkitektonisk eller kulturhistorisk 
begrundelse for det skal stå i rammerne.

Bestemmelsen om ’Udstykning og Grundstørrelse’ er slettet fra følgende rammer 1.05.B.9, 
1.06.B.4, 1.08.B.8, 1.09.B.2, 1.09.B.3, 1.09.B.4, 1.09.B.5, 1.09.B.8, 1.09.B.7, 
1.09.B.1, 1.04.B.13, 1.09.B.10, 1.08.B.2, 3.03.BE.2, 1.08.B.3, 1.08.B.14, 5.01.BE.3, 
1.08.B.4, 1.08.B.11, 1.05.B.14, 1.05.B.5, 1.08.B.1, 1.05.B.1, 1.05.B.2, 1.09.B.6, 
1.05.B.13, 1.05.B.6, 1.04.B.14, 3.03.B.2, 4.03.B.3, 1.04.B.13, 1.04.B.17, 1.09.B.15, 
1.09.B.16, 1.05.B.17, 1.05.B.17, 3.03.B.1, 3.03.B.3c, 4.01.E.1, 1.06.B.1, 1.05.B.7, da 
området er fuldt udbygget, det fremgår af udstykningsplanen i lokalplanen eller fremgår af de 
generelle rammer. 

Bestemmelsen om antal boliger er slettet fra følgende rammer, 1.06.B.7, 1.05.B.18, 
1.05.B.5, 1.05.B.8, 1.08.B.11, 1.05.B.10, 4.03.B.4, 1.08.B.9, 1.06.B.9, 1.06.B.10, 
1.08.B.8, 1.08.B.5, 1.09.B.9, 4.02.B.7, 4.02.B.6, 4.02.B.9, 4.04.B.3, 4.04.B.6, 
1.04.B.7, 1.06.B.4, da området enten er fuldt udbygget eller antal boliger fremgår af udstyk-
ningsplanen i lokalplanen.

Etagebestemmelsen for åben-lave og tæt-lave boligområder er hævet til 2 etager, medmin-
dre særlige arkitektonisk begrundelse taler imod. Dette er gjort da bygningsreglementet som 
udgangspunkt giver en byggeret på 2 etager. Etagebestemmelsen er rettet i følgende rammer: 
4.02.B.7, 4.01.B.7, 3.03.BE.2, 4.04.B.5, 2.02.BE.1, 5.15.BE.1, 5.04.BE.4, 5.04.E.2, 
5.03.E.3, 5.03.E.4, 5.03.E.5, 5.05.E.1, 3.03.B.1, 3.03.B.2, 4.03.B.4, 4.04.B.6, 3.01.
BE.3, 4.02.B.9, 3.01.B.4, 3.01.B.5, 1.02.B.47, 1.02.B.48, 5.02.B.3, 5.02.B.4, 4.01.B.2, 
5.01.B.4, 5.08.B.1, 1.05.B.6, 1.02.B.27, 1.02.B.29, 1.02.B.30, 1.02.B.40, 1.02.B.44b, 
1.02.B.49, 1.02.B.53, 1.02.B.54, 1.02.B.63, 1.02.B.64, 1.02.B.28, 1.02.B.33, 
1.02.B.5, 5.06.B.5, 4.01.B.9, 4.01.B.10, 4.03.B.2, 5.10.B.2, 4.04.B.4, 4.01.B.4, 
5.02.B.1, 1.02.B.60, 5.03.B.1, 5.04.B.6, 5.03.B.7, 5.05.B.2, 5.06.B.4, 3.01.B.3, 
3.01.B.6, 3.01.B.7, 3.01.B.8, 3.02.B.1, 3.02.B.3, 3.02.B.7, 4.02.B.12, 5.01.B.10, 
5.01.B.5, 5.02.B.5, 5.03.B.3, 5.03.B.2, 5.03.B.4, 5.03.B.5, 5.03.B.6, 5.04.B.1, 
5.04.B.2, 5.04.B.4, 5.04.B.5, 5.05.B.1, 5.05.B.3, 5.06.B.1, 5.06.B.2, 5.06.B.3, 
5.07.B.1, 5.07.B.2, 5.07.B.3, 5.07.B.4, 5.07.B.5, 5.07.B.6, 5.07.B.7, 5.07.B.8, 
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5.08.B.3, 5.09.B.1, 5.05.B.4, 1.04.BE.5, 2.04.BE.3, 4.07.BE.1, 1.02.BE.2, 3.04.BE.1, 
3.01.BE.1, 3.01.BE.2, 5.03.BE.1, 5.03.BE.3, 5.04.BE.1, 5.04.BE.2, 5.05.BE.2, 5.08.
BE.1, 5.08.BE.3, 5.09.BE.1, 5.09.BE.2, 5.10.BE.1, 5.12.BE.1, 5.06.BE.2, 5.06.BE.1, 
5.06.BE.4, 5.02.BE.1, 5.02.BE.2, 5.02.BE.3, 5.03.BE.2, 2.03.BE.1, 2.04.BE.1, 2.04.
BE.2, 5.01.C.1, 5.03.C.1, 5.04.C.1, 5.06.C.1, 5.07.C.1, 4.02.C.2, 3.01.C.3, 5.05.E.2, 
5.10.E.1, 3.02.O.1, 3.02.O.2, 5.05.O.2, 5.04.O.2, 1.02.O.3, 1.04.O.2, 5.05.O.1, 
5.01.O.2, 5.04.O.1, 4.02.B.3, 5.06.B.6, 5.02.O.3, 3.08.BE.1, 3.10.BE.1, 3.11.BE.1, 
3.13.BE.1, 3.14.BE.1, 5.03.BE.4, 5.01.BE.3, 5.01.O.4, 5.01.O.3, 4.01.B.3, 2.02.BE.2, 
2.03.BE.2, 2.05.BE.1.

Bestemmelsen Bygningshøjde maks. 1½, i særligt begrundede tilfælde 2. er slettet. Dette 
er gjort da bygningsreglementet som udgangspunkt giver en byggeret på 2 etager. Bestem-
melsen er slettet fra: 5.15.BE.1, 5.16.BE.1, 5.17.BE.1, 5.18.BE.1, 5.19.BE.1, 5.20.BE.1, 
5.21.BE.1, 5.22.BE.1, 5.23.BE.1, 5.24.BE.1, 5.25.BE.1, 5.26.BE.1, 5.27.BE.1.

Bestemmelsen ”Bebyggelse skal sikres en placering og udformning, der medvirker til at opret-
holde karakteren af det eksisterende bymiljø gennem god arkitektur og materialevalg” er slet-
tet fra følgende rammer 5.02.O.2, 5.02.O.3, 4.10.BE.1, 4.11.BE.1, 4.12.BE.1, 4.13.BE.1, 
4.14.BE.1, 4.15.BE.1, 4.16.BE.1, 4.17.BE.1, 4.18.BE.1, 4.19.BE.1, 4.20.BE.1, 4.21.
BE.1, 4.22.BE.1, 1.08.BE.1, 2.01.BE.1, 2.02.BE.2, 2.03.BE.1, da det reguleres gennem 
de generelle rammer.

Bestemmelsen: ”Ved bebyggelse i området skal der tages hensyn til transmissionsledningen 
for fjernvarme.” er slettet fra følgende rammer 1.01.O.1, 1.01.O.2, 1.01.O.3, 1.01.O.5, da 
det administreres gennem kommuneplanens retningslinjer. Der er desuden ledninger i mange 
områder og hvis der er en særlig vigtig ledning bør dette ikke administreres i kommuneplanen 
men via tinglysning.

Bebyggelsesprocent af grundareal er slettet fra boligrammer, da det i disse rammer reguleres 
ved bebyggelsesprocent og højdebestemmelserne. 3.01.B.4, 3.01.B.5, 1.03.B.1, 1.09.B.9, 
4.01.B.2, 4.01.B.3, 4.01.B.6, 4.01.B.8, 4.02.B.1, 4.03.B.6, 4.04.B.5, 4.04.B.8, 
5.01.B.4, 5.02.B.3, 5.02.B.4, 5.06.B.6, 5.08.B.1, 4.02.B.10, 4.02.B.5,4.04.B.4, 
5.06.B.5, 5.08.B.2, 4.03.B.3, 4.01.B.11, 4.01.B.7, 4.01.B.9, 4.03.B.4, 4.04.B.6, 
4.01.B.10, 4.01.B.4, 4.02.B.4b, 4.03.B.2, 5.01.B.7, 5.01.B.8, 5.10.B.2, 1.05.B.19, 
1.09.B.2, 1.09.B.7, 4.03.B.1, 4.06.B.1, 5.03.B.1, 1.09.B.17, 3.03.B.1, 3.03.B.2, 
1.03.B.2, 1.09.B.1, 1.09.B.10, 1.09.B.11, 1.09.B.12, 1.09.B.3, 1.09.B.4, 1.09.B.5, 
1.09.B.6, 2.01.B.1, 2.01.B.10, 2.01.B.11, 2.01.B.12, 2.01.B.13, 2.01.B.14, 
2.01.B.2, 2.01.B.3, 2.01.B.4, 2.01.B.5, 2.01.B.6, 2.01.B.7, 2.01.B.8, 2.01.B.9, 
3.01.B.10, 3.01.B.11, 3.01.B.3, 3.01.B.6, 3.01.B.7, 3.01.B.8, 3.01.B.9, 3.02.B.1, 
3.02.B.2, 3.02.B.3, 3.02.B.4, 3.02.B.5, 3.02.B.6, 3.02.B.7, 3.02.B.8, 3.02.B.9, 
4.01.B.1,4.01.B.13, 4.01.B.5, 4.02.B.14, 4.02.B.18, 4.02.B.19, 4.03.B.5, 4.04.B.1, 
4.04.B.2, 4.04.B.3, 4.04.B.7, 5.01.B.1, 5.01.B.10, 5.01.B.2, 5.01.B.3, 5.01.B.5, 
5.01.B.6, 5.01.B.9, 5.02.B.1, 5.02.B.2, 5.02.B.5, 5.03.B.2, 5.03.B.3, 5.03.B.4, 
5.03.B.5, 5.03.B.6, 5.03.B.7, 5.03.B.8, 5.04.B.1, 5.04.B.2, 5.04.B.3, 5.04.B.4, 
5.04.B.5, 5.04.B.6, 5.05.B.1, 5.05.B.2, 5.05.B.3, 5.06.B.1, 5.06.B.2, 5.06.B.3, 
5.06.B.4, 5.07.B.1, 5.07.B.2, 5.07.B.3, 5.07.B.4, 5.07.B.5, 5.07.B.6, 5.07.B.7, 
5.07.B.8, 5.08.B.3, 5.09.B.1, 1.09.B.8, 5.05.B.4.
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Rettelser i specifikke rammetekster
1.01.B.1 ”Sammenlægning af lejligheder, der medfører boliger over 175 m2 kan kun  
1.01.B.2 finde sted, hvis det er nødvendigt for at opnå en tidssvarende bolig.” Er slet- 
  tet, da større lejligheder i Randers midtby efterspørges og der ikke er en   
  planmæssig begrundelse for ikke at imødekomme store boliger i Randers   
  midtby.

1.01.B.2 ”Skorstene, antennemaster og lign. tekniske anlæg kan dog gives en større  
  højde under hensyntagen til påvirkning af omgivelserne.” Er slettet, da det  
  fremgår af de generelle rammer.

1.01.B.4 ”Værtshuse, grillbarer og lign. må kun etableres med byrådets særlige tilla- 
1.01.B.5 delse.” Er slettet, da det reguleres af restaurationsplanen, og der ikke findes  
  en særlig tilladelse til grillbarer.

1.01.BE.9 Etagearealet til erhverv må ikke overstige 40.000 m2. er slettet, da rammen  
  er fuldt udbygget.

1.01.C.12 Bestemmelsen ”Arealerne langs banesporet skal udformes som en grøn og  
  ubebygget kile i 10-30 m. bredde.” Er blevet slettet, da den ikke er relevant  
  for området. (Ingen banespor i rammen.)

1.01.O.6 Rammen har fået tilføjet en højde på maks 30 m. svarende ca. til højden på  
  eksisterende bebyggelse. Til brug i fremtidig planlægning. 

1.01.R.2 ”I området kan det tillades, at den syd for liggende facadebebyggelse skyder  
  sig ud i området, såfremt arkitektoniske forhold taler herfor. En eventuel be 
  byggelse skal respektere det frie udstyn og åen.” Er blevet slettet, da bestem 
  melsen er svær at forstå og er unødig detaljeret til en kommuneplanramme.

1.01.C.1 ”Bygningsh. max 12 m, undtaget tårnlignende bygninger som    
  må opf. i max 12 m. Etg.: max 2½, undtagen enkelte tårnlignende bygnin  
  ger, som må opføres i 4½ etg.” Er blevet slettet, da det reguleres igennem  
  lokalplanlægningen.

1.02.B.25 Har fået slettet minimumshøjde. 

1.02.B.26 Har fået slettet minimumshøjde.

1.02.B.44 Rammen har ændret anvendelse fra åben-lav boligområde til åben-lav og tæt- 
  lav boligområde, så den passer til områdets faktiske anvendelse. 

1.02.B.53 Rammen har ændret anvendelse fra åben-lav boligområde til åben-lav og tæt- 
  lav boligområde, så den passer til områdets faktiske anvendelse. 

1.02.B.60 Rammen har ændret anvendelse fra åben-lav boligområde til åben-lav og tæt- 
  lav boligområde, så den passer til områdets faktiske anvendelse. 

1.02.E.9  ”Opmærksomheden henledes på, at der mellem område 1.02.E.13 syd for  
  fjorden og område 1.02.R.7 på nordsiden er nedlagt trykledning.” Er slettet,  
  da det fanges af tinglysning.

1.02.R.7 Følgende er slettet: ”Opmærksomheden henledes på, at der mellem område  
  H4 syd for fjorden og område R80 på nordsiden er nedlagt trykledning.” da  
  det fanges af tinglysning.
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1.03.L.1 ”Beplantningen i den tidligere grusgrav på matr. nr. 13f m.fl. skal fastholdes  
  og der etableres stier, hvor det falder naturligt i terrænet.” Er blevet slettet,  
  da bestemmelsen er forældet og ikke relevant længere.

1.03.L.2b Beplantningen i den tidligere grusgrav på matr. nr. 13f m.fl. skal fastholdes  
  og der etableres stier, hvor det falder naturligt i terrænet. Er blevet slettet, da  
  bestemmelsen er forældet og ikke relevant længere.

1.02.O.13 Bygningshøjde ikke over kote 33,0 DNN. Er slettet da det fremgår af lokal- 
  planen.

1.03.R.5 Rammens anvendelse er ændret fra offentlige formål, golfbane til rekreativt  
  område, da der ikke kan laves en golfbane eller skal bygges på området.

1.03.T.1 Bestemmelsen ”Inden for en afstand af 400-550 m fra området må der ikke  
  opføres nye boliger” er blevet slettet da en kommuneplanramme ikke kan   
  regulere anvendelser udenfor rammen. Rammen har desuden fået en   
  miljøklasse der passer til anvendelse. Miljøklasse 6-7.

1.04.B.5 Anvendelsen er ændret fra åben-lav og tæt-lav til etagebebyggelse. Bebyggel- 
  sesprocenten, højde og antal etager er ændret til højst 60%, 15m. og   
  4 etager. Da hele rammen er etagebyggeri.

1.04.B.3 Del af rammen er udskilt til egen ramme nr. 1.04.B.23 og udfyldt i forhold  
  til lokalplanen for området, da denne del ikke stemmer overens med resten  
  af rammen.

1.04.BE.4 Bestemmelsen: ”Bebyggelse i stueetage skal fortrinsvis anvendes til   
  butiksformål” er slettet da området ikke er udlagt til detailhandel, og   
  der ikke kan etableres butikker.

1.05.B.5 Bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse og øvrig bebyggelse er slettet, da  
  der kun er tillad åben-lav bebyggelse i rammen.

1.05.E.1 Rammen har fået ændret bebyggelsesprocent fra 10% til 100%, da den   
  tidligere bebyggelsesprocent var en fejl.

1.05.E.3 Bestemmelsen: ”Området er 1. etape i rækkefølgen for udbygningen af 
  erhvervsområderne i Hornbæk.” er slettet, da bestemmelsen er forældet.

1.05.R.13 Bestemmelsen ”Arealet skal fremstå som skov” er blevet slettet da, området  
  allerede består af skov og området har en bestemmelse om at beplantningen  
  skal bibeholdes. 

1.05.T.3 Max. bebygget grundareal, er slettet fra rammen da anvendelsen er fastlagt  
  til solceller som ikke er bebyggelse.

1.06.B.2 Bestemmelsen ”I området langs Mariagervej skal etableres en 20m bred   
  zone til beplantning, som ikke må bebygges” er blevet slettet, da rammen  
  ikke ligger i nærheden af Mariagervej. 

1.06.B.3 Antal etager er ændret fra 8,5 til 2, da det er et villakvarter. Det tidligere   
  noterede antal etageantal har været en fejl.
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1.06.B.9 Bestemmelsen: ”Der tilstræbes den bredest mulige sammensætning af bolig-
  typer.” Er slettet da området er fuldt udbygget og det fremgår af lokalplanen.

1.06.R.4 Rammens anvendelse er ændret fra ”Offentlige formål, golfbane med 
1.06.R.5  tilhørende fælles faciliteter, anlæg og bygninger” til ”Rekreative formål 
1.06.R.6. til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende”, da   
  der ikke er plads eller planer om at lave en golfbane i området. 

1.07.B.1 ”Der må i området maks. opføres 2000m2 bruttoareal samt mindre fællesan-
  læg, garager, udhuse, drivhuse, altaner, vindfang og lignende birum i sæd- 
  vanligt omfang.” Er slettet da det bebyggede areal reguleres af bebyggelses- 
  procent og højde.

1.07.B.2 ”Bebyggelse til kollektive anlæg, institutioner og ældreboliger skal opføres  
  indenfor de anviste byggefelter.” Er slettet da det fremgår af lokalplanen. 

1.08.B.2 ”Større arealer skal udstykkes og bebygges efter en samlet plan.” Er slettet  
  da det fremgår af de generelle rammer.
  ”En del af omr. kan evt. forbeholdes til opf. af træhuse i et moderne form  
  sprog.” Er slettet da det er reguleret i lokalplanen for området.

1.08.B.5 ”Større arealer skal udstykkes og bebygges efter en samlet plan.” Er slettet  
  da det fremgår af de generelle rammer.

1.08.B.14 Bestemmelsen ”1. etape i rækkefølgen for udbygning af boligomr. i Drbg.” er  
  slettet da det allerede fremgår af lokalplanen.

1.08.O.5  ”Området er udpeget til byomdannelse.” Er slettet da det er fremgår af kom- 
  muneplanens retningslinjer.

1.08.T.1 ”Pumpestation, transformerstation, spidslastcentral, vandbeholder med   
1.08.T.2 tilhørende trykforøgerstation m.v.” er slettet, da det fremgår af anvendelses- 
  bestemmelsen for området.

1.09.B.1 Bestemmelsen ”Større ledige arealer skal udstykkes og bebygges efter en   
  samlet plan.” er slettet da det fremgår af de generelle rammer.

1.09.B.7 ”Der skal udpeges et areal på op til 2 ha, hvor der alternativt kan opføres en  
  bebyggelse, som er planlagt af områdets fremtidige beboere.” Bestemmelsen  
  er slettet da området er fuldt udbygget.

1.09.B.9 ”Der skal tilstræbes den bredest mulige sammensætning af boligtyper med  
  hensyn til udstykning og bygningsudformning.” Er slettet da området er fuldt  
  udbygget og det fremgår af lokalplanen.

1.09.B.10 ”Større ledige arealer skal udstykkes og bebygges efter en samlet plan.” Er 
  slettet da det også står i de generelle rammer. 
  ”Der kan opføres træhuse som en del af bebyggelsen i området.” Er slettet  
  da det fremgår af lokalplanen og området er fuldt udbygget.

1.09.B.11 ”Al bebyggelse skal opføres som lavenergihuse, klasse 1. Bæredygtig indi-
1.09.B.12 viduel varmeforsyning så som solvarme og jordvarme, masseovn eller fjernvar- 
  me.” Er slette da man ikke længere kan stille krav om lavenergibebyggelse i  
  kommuneplanen.
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1.09.B.15 Områdets anvendelse er ændret fra BE1 ”Bolig- og erhvervsformål samt 
1.09.B.16 offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og 
  kulturformål.” til B5 ”Tæt-lav og etage boligbyggelse og fællesanlæg, 
  institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende  
  erhverv.”, da det var en trykfejl og den nye anvendelse stemmer overens med  
  områdets faktiske anvendelse.

1.09.B.17 ”Større ledige arealer skal udstykkes og bebygges efter en samlet plan.” Er  
  slettet, da det fremgår af de generelle rammer.

1.09.R.5 Rammens miljøklasse ændres fra 6-5 til 5-6, da det var en fejl.

1.09.R.7 Bestemmelsen: ” Eksisterende bebyggelse kan bibeholdes og udvides i over-
  ensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.” er tilføjet i rammen,  
  for at tydeliggøre at eksisterende bebyggelse kan bibeholdes og udvides. 

1.09.T.1 Bestemmelse ”Området skal efter opfyldning og afdækning overgå til land- 
  brugsformål.” Slettes, da det ikke kan reguleres i kommuneplanen.

1.10.BE.1 ”Lokalplan skal sikre ldbr. ejd. udvidelsesmuligheder til bygninger og 
  nødvendige anlæg.”  Er slettet, da bestemmelsen er forældet.

1.10.E.1 Byggelinie på 30 m. fra Karlsbergvej. Er slettet da bestemmelsen ikke er   
  relevant for rammen.

1.10.E.8 ”I den nordlige del må der ikke etableres virksomhed der efter byrådets skøn  
  kan være til gene for omkringliggende bebyggelse.” Er erstattet med ” I den  
  nordlige del af området kan der udelukkende forventes tilladelse til lettere  
  erhverv miljøklasse 1-3.”

1.10.T.1 Spidslastcentral for VERDO. Er slettet, da rammen er fuldt udbygget og al- 
  lerede anvendes af VERDO.

2.00.R.1 ”Beplantningen i den tidligere grusgrav på matr. nr. 13f m.fl. skal fastholdes  
  og der etableres stier, hvor det falder naturligt i terrænet.” er slettet da den  
  ikke omhandler denne ramme.

2.00.T.3  ”Evt. skorsten maks. 25 m og akkumuleringstank maks. 10 m.” er blevet   
  slettet da det fremgår af lokalplanen.

2.02.BE.1 ”Bolig maks. 250 m2, udhuse maks. 100 m2. Den karakteristiske landsby  
  bebyggelse skal bevares. Nyt byggeri skal indpasses i landsbymiljøet. Byen er  
  beliggende inden for kystnærhedszonen og dele af byen inden for strandbe- 
  skyttelseslinjen.” Er slettet da bestemmelsen fremgår af de generelle 
  rammer.

2.02.BE.2 Rammens miljøklasse er ændret fra 3-1 til 1-3, da det var en fejl.

2.01.L.2 ”Områderne skal anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med ´plan  
2.01.L.3 for grønne områder ved Assentoft by” er blevet slettet da den henviser til en  
2.01.R.1 forældet plan og det ikke kan reguleres af kommuneplanen.
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3.01.E.1 ”Der kan særskilt tillades skorstene, siloer og lign. i større højde, når det er 
3.01.E.2 nødvendigt for virksomhedens drift.” Er blevet slettet fra rammerne, da det  
3.01.E.3 fremgår af de generelle rammer.
3.01.E.4
3.02.E.1  

3.03.B.1 ”Områder skal bebygges efter en samlet plan.” Er slettet da det også står i  
3.03.B.2 de generelle rammer.
3.03.B.3c

3.03.BE.2 ”Et areal på op til 2 ha udpeges, hvor der alternativt kan opføres bebyggelse,  
  planlagt af områdets fremtidige beboere.” Er slettet, da rammen er fuldt ud 
  bygget.
 
4.00.R.5 ”Ny bebyggelse skal placeres ved den eksisterende bebyggelse på 
  Sognevejen 59.” Er slettet, da bebyggelse ikke er tilladt i rekreative områder.

4.01.O.1  ”Ny bebyggelse i den sydlige del af området må ikke have større højde end  
  8.5 meter.” Er blevet slettet, da det fremgår af lokalplanen for områder.

4.01.B.7 Bestemmelsen ”Minimum 2 boliger og maksimalt 4 boliger i området.” Er  
  slettet da rammen er fuldt udbygget.

4.02.B.2 Er lagt sammen og kaldes nu 4.02.B.2, de øvrige rammer udgår. Bebyggelses
4.02.B.7 procent er sat til 30% for åben lave boliger og 40% for tæt lave boliger.
4.02.B.9
4.02.B.12
4.02.B.13
4.02.B.16,
4.02.B.17 
4.02.B.20
4.02.C.2 

4.02.B.4 Er lagt sammen og bliver til 4.02.B.4, de øvrige rammer udgår. Den nye ram
4.02.B.6 men får bebyggelsesprocent på 40%. Dette er gjort da rammerne har 
4.02.B.15 ensartet bebyggelse.

4.02.B.8 Er lagt sammen og blevet til 4.02.B.8, 4.02.B.11 udgår. 
4.02.B.11 Bebyggelsesprocent er sat til maks 30 % for åben-lav og 40% for tæt-lav.   
  Dette er gjort da rammerne har ensartet bebyggelse.

4.02.B.10 Bestemmelsen ”Ældreegnede boliger eller lign. formål, friarealer til områdets  
  fælles benyttelse samt ældrecenterfaciliteter.” Er slettet da den fremgår af  
  lokalplanen.

4.02.O.2 ”Antennemaster og lysmaster må opføres med en højde på indtil 100 m.” er  
4.02.O.3 slettet mastehøjder reguleres af byggeloven.

4.03.B.5 ”Der pålægges byggelinier langs Poppelvænget.” erstattes med ”Der pålæg- 
  ges byggelinjer så ny bebyggelse langs Poppelvænget følger bebyggelsen i   
  ramme 4.03.B.3.

4.03.C.1  ”Nye virksomheder må ikke give anledning til gener.” Er slettet, da det 
  fremgår af miljølovgivningen.
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4.03.O.1 ”Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger for omgivelserne   
  undgås.” Er slettet da rammen er fuldt udbygget.

4.03.O.2 ”Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger for omgivelserne   
  undgås.” Er slettet da rammen er fuldt udbygget.

4.03.O.3 ”Kirkens omgivelser skal friholdes for bebyggelse, høj beplantning og forstyr- 
  rende genstande i en afstand af 25 m nord for kirkegårdsdiget og på arealer- 
  ne øst og vest for kirkegården.” Er blevet slettet, da kirkeindsigt reguleres i  
  kommuneplanens retningslinjer.
  ”Sendemaster maks. 100 m” er slettet da det fremgår af byggeloven.

4.03.R.2 ”Området skal være beplantet med et støjdæmpende beplantningsbælte mel- 
  lem boligområde og industriområde. Er omformuleret til: ”Området skal være  
  beplantet og fremstå som en visuel afskærmning mellem erhvervsområdet og  
  et fremtidigt boligområde mod syd.” da beplantning ikke kan dæmpe støj.

4.04.B.5 ”Bebyggelse må etableres med kælder.” Er slettet da det fremgår af lokalpla- 
  nen og ikke kan hindres med en lokalplan.

4.04.O.3 Bestemmelsen ”Området skal omgives af et ca. 2 meter højt tæt og fast hegn  
  eller hæk.” Er blevet slettet, da det reguleres i lokalplanen for området. 

4.04.O.5 ”Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivel- 
  serne undgås.” Er slettet da rammen er fuldt udbygget og der er lokalplan.

4.04.R.1 Bestemmelsen: ”Der må etablere slørende randbeplantning mod nord og øst  
  som en visuel adskillelse til boligområderne.”  Er slettet, da det reguleres i  
  lokalplanen for området. 

5.00.R.1 Bestemmelsen ”Ny bebyggelse skal placeres ved den eksisterende 
  bebyggelse på Amtsvejen 58 er slettet da bebyggelse ikke er tilladt i ram-  
  men.”
  Bestemmelsen ’Områdets anvendelse’ er ændret til ”Rekreative formål til 
  offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende.”

5.01.O.3 Bebyggelsesprocenten er ændret fra 25% til 35% for at stemme overens   
5.01.O.4 med lokalplanen for området.

5.02.C.1 ”Kulturmiljø. Centerområdet er udlagt til spredt byfornyelse.” Er slettet da  
  kulturmiljøer fremgår af kommuneplanens retningslinjer og tilhørende kort.

5.04.B.6 Bestemmelsen: ”Der må ikke ske yderligere udstykning til beboelse eller 
  erhverv i området.” er blevet slettet da rammen er fuldt udbygget.

5.04.BE.4 ”Der kan opføres én bolig pr. ejendom til virksomhedens ejer, driftsleder,   
  portner eller lignende.” Er slettet, da det ikke er nødvendigt at pointere i et  
  blandet bolig og erhvervsområde.

5.04.E.2 ”Der må ikke ske udvidelser af erhvervsarealet ud over det nuværende ramme 
  område.” Er slettet da rammebestemmelser ikke kan regulere udenfor den  
  enkelte ramme.
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5.06.O.3 Rammen har to højder. Højden for bolig bebyggelse er blevet slettet, da der  
  ikke er boliger i områder til offentlige formål.

5.08.BE.1 Rammens miljøklasse er ændret fra 2-3 til 1-3, da der i bolig/erhverv  
  i forvejen kan etableres boliger og der derfor ikke er grund til den    
  nedre begrænsning for erhverv.
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Ændringer i 
rammers geografi 

og anvendelse
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Rammer i Randers by
Randers By omfatter 10 bydele. Ændringern er lavet på baggrund af konkrete ønsker og drøf-
telser i fordebatten, tilrettelser i forhold til temarevison for detailhandel eller uhensigtsmæs-
sigheder fundet løbende i forbindelse med sagsbehandling.

I det følgende gennemgåes de enkelte bydele. 
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Randers midtby i Kommuneplan 2013

Tørvebryggen
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Østervold
Randers bro

Grenåvej

Århusvej
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Adelgade

Kirkegade

Randers midtby
1.01.B.1 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv svarende til naboområderne. Områ-
det kaldes nu 1.01.BE.11.

1.01.E.1 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv hvilket svarer til den reelle anvendel-
se i området. Desuden vil det ikke fremadrettet være hensigtsmæssigt med et rent erhvervs-
område i Randers midtby. Området kaldes nu 1.01.BE.12.

Den del af 1.01.E.2, der er udpeget som bymidte i temarevision for detailhandel, overgår til 
1.02.BE.10. 

1.01.C.12

1.01.BE.10

1.01.E.1

1.01.B.1

1.01.E.2
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Tørvebryggen

Ve
st

er
vo

ld

Østervold
Randers bro

Grenåvej

Århusvej

Hav
ne

ga
de

Adelgade

Kirkegade

Randers midtby i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1.01.C.12

1.01.BE.11

1.01.BE.12

1.01.BE.10

1.01.E.2

1.01.E.1

1.01.C.12 indskrænkes så den følger afgrænsningen for detailhandelsområdet. 
Den øvrige del af rammen udlægges til centererhverv. Her kan etableres kontorer-
hverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, hotel, restau-
rant og offentlige formål, institutioner og parkering. Området kaldes nu 1.01.E.1.
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Bydelen Øvrige Randers i Kommuneplan 2013.

Øvrige Randers
I bydelen Øvrige Randers revideres flere steder. På nedenstående kort vises de 
steder hvor der sker ændringer, I det efterfølgende gennemgås ændringerne i 
de respektive udsnit.

1

2

5

6

7
8

3

4

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Udsnit 1
1.02.C.3 udvides i overensstemmelse med butiksområder.

Udsnit 2
Erhvervsområde 1.02.E.5 deles i tre områder så dele af området bliver til to Blandet bolig og 
erhvervsområder. De kaldes nu hhv. 1.02.BE.3 og 1.02. BE.4. Det gøres blandt andet efter 
konkret ønske i fordebatten.

I 1.02.BE.12 rettes maks højden fra 15 m. til 20 m. og maks etager fra 3,5 til 5 som følge af 
den igangværende lokalplanproces for området.

Ramme udvides

1.02.C.3

1.02.E.5
1.02.E.5

1.02.E.5

1.02.BE.12 1.02.BE.12

1.02.BE.4

1.02.BE.3

1.02.C.3

Udsnit 1 - Kommuneplan 2013

Udsnit 2 - Kommuneplan 2013

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017

Ny ramme

Anvendelse ændres

M
ariagervej

Hobrovej

Hobrovej

R
in

gb
ou

le
va

rd
en

Ringbouleva
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Udsnit 3
Del af 1.02.B.62 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv da området er udpeget til 
lokalcenter for detailhandel. Området kaldes nu 1.02.BE.14.

Udsnit 4
Del af 1.02.B.43 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv, da området er udpeget til 
lokalcenter til detailhandel. Området kaldes nu 1.02.BE.15. Det resulterer desuden i at dele 
af 1.02.B.43 isoleres og kaldes derfor 1.02.B.65.

Dele af 1.02.B.16, 1.02.B.19, 1.02.B.30, 1.02.B.33, 1.02.B.35, 1.02.B.37, 1.02.B.39, 
1.02.B.40, 1.02.B.43 ændrer anvendelse til centerområde da området er udpeget til by-
delscenter til detailhandel og rummer andre centerfunktioner. Området kaldes nu. 1.02.C.2. 
Der kan nu bygges op til 3 etager i hele området. Bebyggelsesprocentet fastsættes til ikke at 
måtte overstige 30% for åbenlave boliger, 40% for tætlave boliger og 115% for øvrig bebyg-
gelse. 

1.02.BE.11 udvides mod nord så rammen dækker hele lokalcenteret til detailhandel.

Den del af 1.02.R.11, hvor Sct. Peders kirke ligger, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 1.02.O.21. Desuden overgår den del af 1.02.R.11, der ligger indenfor 
bymidteafgrænsningen til detailhandel, til centerområdet 1.02.C.1.

Afgrænsningen mellem 1.02.B.35 og 1.02.O.17 justeres så Rådmans Boulevard 15 flyttes til 
1.02.O.17, da ejendommen påtænkes anvendt til institutionsformål.

Ny ramme
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1.02.B.621.02.B.62

Udsnit 3 - Kommuneplan 2013 Udsnit 3 - Kommuneplan 2017
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Udsnit 5
Del af 1.02.B.40 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv, da området er udpeget til 
lokalcenter til detailhandel. Området kaldes nu 1.02.BE.16.

Udsnit 6
1.02.T.2 Randers Banegård ændrer anvendelse til centererhverv. Her kan etableres kontorer-
hverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, hotel, restaurant og offent-
lige formål, institutioner og parkering. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 160% og der kan 
bygges maks 5 etager. Området kaldes nu 1.02.E.1.

1.02.B.45 udvides, så den del af 1.02.B.67, der er udpeget som bymidte i temarevision for 
detailhandel, indgår i rammen.
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Udsnit 5 - Kommuneplan 2013
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Udsnit 5 - Kommuneplan 2017
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Anvendelse ændres

Rammegrænse justeres 

Ny ramme
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Viborgvej

N
ørrebrogade

N
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Udsnit 7
1.02.BE.6 deles i to da det udelukkende er den sydvestlige halvdel der indgår i bymidteaf-
grænsningen til detailhandel. Området kaldes nu 1.02.BE.17.
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Udsnit 8
Del af 1.02.E.4 og dele 1.02.BE.2 af ændrer anvendelse til rekreativt område, da områderne 
anvendes til kolonihaver. Det nye område kaldes 1.02.R.1.

1.02.R.10 udvides til at omfatte hele Venezuela haveforening.
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1.02.O.12 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv for at øge anvendelsesmulighe-
derne i området.

Afgrænsningen mellem 1.02.B.17 og 1.02.B.20 justeres så en række tæt-lav boliger overgår 
til 1.02.B.20 der har lignende boliger i forvejen.

Dele af 1.02.B.10, 1.02.E.4, 1.02.B.20 og 1.02.B.17 ændrer anvendelse til blandet bolig 
og erhverv som følge af, at området er udpeget til lokalcenter til detailhandel. Området kaldes 
nu 1.02.BE.19.

1.02.E.14 ændrer anvendelse til rekreativt område, da området anvendes som bådeoplag til 
lystbådehavnen og en ændring sikrer en sammenhængende grøn struktur langs fjorden. Ram-
men sammenlægges med 1.02.R.22.
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Romalt i Kommuneplan 2013

Romalt
Del af 1.03.T.4 ændrer anvendelse til rekreativt grønt område for at sikre en buffer mellem 
boligområde og teknik anlæg. Området kan anvendes til regnvandsbassin for boligområdet. 
Området kaldes nu 1.03.R.7.

Lokalplanen for Romalt landsby udpeger store områder omkring landsbyen, som skal friholdes 
for bebyggelse. Disse områder udlægges som rekreative områder. Derfor ændrer dele af 1.03.
BE.1 anvendelse til rekreativt område og kaldes nu hhv. 1.03.R.9, 1.03.R.8 og 1.03.R.5. 
Derved synliggøres den grønne struktur.
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Romalt i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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1.03.C.1

1.03.R.8

1.03.R.5

1.03.R.7

1.03.E.4
1.03.T.4 1.03.BE.1

Ny ramme

Anvendelse ændres

Ramme udvidet

Ramme udvidet
Ramme udvidet

Afgrænsningen mellem 1.03.E.4 og 1.03.T.4 justeres så 1.03.T.4 udvides til at 
omfatte et mindre areal ned mod Grenåvej for at give mulighed for udvidelse af 
genbrugspladsen. 

1.03.C.1 udvides til at omfatte hele bydelscenteret til detailhandel.
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Vorup/Kristrup i Kommuneplan 2013

Vorup/Kristrup
I bydelen Vorup/Kristrup revideres flere steder. På nedenstående kort vises de 
steder, hvor der sker ændringer, i det efterfølgende gennemgås ændringerne i 
de respektive udsnit. Boligområde 

Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Udsnit 1
1.04.BE.5 ændrer anvendelse til boligområde, da der ikke bør planlægges for andet end 
boliger i området.

1.04.B.241.04.BE.5

Udsnit 1 - Kommuneplan 2013 Udsnit 1 - Kommuneplan 2017
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Udsnit 2
Dele af 1.04.B.9, 1.04.BE.3 og 1.04.B.6 ændrer anvendelse til centerområde da området er 
udlagt til bydelscenter til detailhandel. Området kaldes nu 1.04.C.1.

Dele af 1.04.B.3 udskilles i egen ramme med bestemmelser der matcher lokalplanen for 
området, da denne del ikke stemmer overens med resten af rammen. Området kaldes nu 
1.04.B.23.
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Udsnit 3
Efter konkret ønske udlægges nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav ved Fuglsangsvej. Områ-
det kaldes nu 1.04.B.25.

Udsnit 4
Dele af 1.04.BE.1, 1.04.BE.2, 1.04.B.2, 1.04.O.5 og 1.04.B.16 og ændrer anvendelse til 
centerområde da området er udpeget til bydelscenter til detailhandel. Området kaldes nu 
1.04.C.2.

De resterende dele af 1.04.BE.1 og 1.04.BE.2 ændrer anvendelse til boligområde og indgår 
efterefter i hhv. 1.04.B.2. 1.04.B.17 og 1.04.B.13.

1.04.B.2 ændres bebyggelsesprocenten fra 40% af området som hele til 60% af den enkelte 
ejendom for at afspejle den reelle tæthed i området.
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Udsnit 5
Del af 1.04.E.4 ændrer anvendelse til boligområde efter konkret ønske. Området overføres til 
1.04.B.17.

En anden del af 1.04.E.4 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv også efter konkret 
ønske. Området kaldes nu 1.04.BE.1.

Udsnit 6
1.04.O.4 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv jf. udbudet for Vorup skole. Området 
kaldes nu 1.04.BE.2. Af samme årsag ændrer del af 1.04.R.7 anvendelse til Boligområde til 
tæt-lave boliger. Dette område kaldes nu 1.04.B.26.

Grænsen mellem 1.04.O.3 og 1.04.B.9 justeres efter konkret ønske så haverne til to parcel-
huse nu indgår i boligområdet.
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Udsnit 7
Del af 1.04.E.7 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv efter konkret ønske i fordebat-
ten. Området vil kunne fungere som en miljømæssig buffer mellem boligområdet og erhvervs-
området. Området kaldes nu 1.04.BE.2.

Del af 1.04.E.7 og 1.04.E.1 lægges i ny ramme, der stemmer overens med området til 
særligt pladskrævende vare til detailhandel. I området gives der mulighed for kontorerhverv, 
serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder, restaurant og offentlige formål, 
institutioner og parkering. Området kaldes nu 1.04.E.6.

Udsnit 8
Del af 1.04.B.1 og 1.04.B.10 ændrer anvendelse til rekreativt område i overensstemmelse 
med den faktiske anvendelse af området og byplanvedtægten for området for at sikre området 
som grøn friareal i lokalområdet. Området kaldes nu 1.04.R.12.

1.04.R.3 udvides til at omfatte en grøn stiforbindelse der ligger mellem erhvervs- og boligom-
rådet.
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Udsnit 8 - Kommuneplan 2013

Udsnit 8 - Kommuneplan 2017
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Hornbæk i Kommuneplan 2013

Hornbæk
Udsnit 1
Del af 1.05.B.13 ændrer anvendelse til centerområde da området er udpeget til 
lokalcenter i temarevision for detailhandel. Området kaldes nu 1.05.C.1.

Del af 1.05.B.6 ændrer anvendelse til centerområde uden boliger da området 
er udpeget til lokalcenter i temarevision for detailhandel. Området kaldes nu 
1.05.C.2

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
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Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
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Landområde
Fremtidig byvækst
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Ydervang/Vestervang i Kommuneplan 2013

Ydervang/Vestervang
Udsnit 1
Efter konkret ønske i fordebatten udlægges nyt boligområde til åbenlave og 
tætlave boliger nord for Nordskellet. De grønne kile sikres videre ført i to nye 
rekreative områder hhv. 1.06.R.13 og 1.06.R.14. For at sikre at byudviklingen 
sker indefra og ud pålægges de nye boligrammer rækkefølgebestemmelser og 
kan udbygges i følgende rækkefølge; 1.06.B.22 -> 1.06.B.23 -> 1.06.B.24 -> 
1.06.B.25. 

Del af 1.06.B.21 ændrer anvendelse til centerområde uden boliger da området 
er udpeget til lokalcenter i temarevision for detailhandel.  
Området kaldes nu 1.06.C.1.

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
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Udsnit 2
1.06.R.1, 1.06.R.2 og 1.06.R.4 udvides så den eksisterende grønne stuktur 
sikres og tydeliggøres. Desuden udlægges skolestien ved Vestervangsskolen som 
rekreativt område af samme årsag.

Kærsmindebadet er lukket og Byrådet har besluttet at en del af området skal 
omdannes til boligområde og at Kærsmindeparken bevares. Derfor ændrer 
1.06.R.3 og del af 1.06.O.1 anvendelse til boligområde for tæt-lave og åben-la-
ve boliger. Området kaldes nu 1.06.B.26. Den resterende del af 1.06.O.1, som 
udgør Kærsmindeparken, ændrer anvendelse til rekreativt område og lægges 
under 1.06.R.4.
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Nordre Fælled i Kommuneplan 2013

Nordre fælled
Randers Kaserne 1.07.O.6 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv i overensstemmel-
se med de anvendelser der er i lokalplanen for området. Området kaldes nu 1.07.BE.1.
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Nordre Fælled i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Dronningborg i Kommuneplan 2013

Dronningborg
I bydelen Dronningborg revideres flere steder. På nedenstående kort vises de 
steder, hvor der sker ændringer, i det efterfølgende gennemgås ændringerne i 
de respektive udsnit. Boligområde 
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Udsnit 1
Del af 1.08.BE.2 ændrer anvendelse til Centerområde da området er udpeget til bydelscenter til detailhandel. 
Området kaldes nu 1.08.C.1. 

Den resterende del af 1.08.BE.2 ændrer anvendelse til boligområde og overgår dels til eksisterende ramme 
1.08.B.1 og dels til ny ramme 1.08.B.15.

1.08.R.3 udvides til at omfatte hele det eksisterende kolonihaveområde. 

Afgrænsningen af 1.08.R.4 justeres så rammen omfatter hele boldbanen.

Del af 1.08.O.5 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv, som følge af den igangværende lokalplan-
procs. En enkelt bolig overgår til 1.08.BE.1 mens en anden del nu kaldes 1.08.BE.3. Den resterende del af 
1.08.O.5 ændrer anvendelse til erhverv. (se mere i udsnit 2)

Grænsen mellem 1.08.B.6 og 1.08.B.7 justeres så de åbenlave boliger nu indgår i 1.08.B.6 og 1.08.B.7 
udelukkende består af etageboliger.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

1.08.BE.3

1.08.BE.11.08.BE.1

1.08.BE.2

1.08.R.3

1.08.C.1

1.08.R.3 1.08.R.4
1.08.R.4

1.08.B.15

1.08.B.11.08.B.1
1.08.B.6

1.08.B.6

1.08.B.71.08.B.7

Udsnit 1 - Kommuneplan 2013 Udsnit 1 - Kommuneplan 2017

TjærbyvejTjærbyvej

Udb
yh

øjv
ej

Udb
yh

øjv
ej

Anvendelse ændres

Anvendelse ændres

Rammegrænse 
justeres

Ny ramme (Beskrives 
under Øvrige Randers)

1.08.O.5
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Udsnit 3
1.04.R.5 forlænges mod syd for at sikre grøn kile til fjorden.

1.04.R.5

1.04.R.5

5.00.L.45.00.L.4

Udsnit 3 - Kommuneplan 2013 Udsnit 3 - Kommuneplan 2017

Tjærbyvej
Tjærbyvej

N
yholm

svej

N
yholm

svej

Anvendelse ændres

Udsnit 2
Del af 1.08.O.5 ændrer anvendelse til erhvervsområde så rammen afspejler den konkrete anvendelse af områ-
det.  Området kaldes nu 1.08.E.1. Samtidig justeres afgrænsningen af 1.08.R.9 så hele sportanlægget indgår 
i rammen.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2013 Udsnit 2 - Kommuneplan 2017

Anvendelse ændres

Rammegrænse justeres

Udbyhøjv
ej

Udbyhøjv
ej

1.08.R.91.08.R.9

1.08.E.11.08.O.5



- 79 -

Udsnit 4
Del af 1.08.B.2 overgår til Landområde 5.00.L.4, så rammen nu følger lokalplanen for området.

Afgrænsningen af 1.08.B.14 justeres så den følger lokalplanen for området. 

Desuden udlægges mindre rekreativt område mellem 1.08.B.14 og Tjærby i overensstemmelse 
med lokalplanen for området og for at sikre afstand mellem Dronningborg og Tjærby. Området 
kaldes nu 1.08.R.11.

Landsbyen Tjærby justeres, disse ændringer beskrives under Tjærby på s. 156.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Rammegrænse 
justeres

Udsnit 4 - Kommuneplan 2013 Udsnit 4 - Kommuneplan 2017

TjærbyvejTjærbyvej

Bak
ke

stj
ern

ed
ale

n

Bak
ke

stj
ern

ed
ale

n

1.08.R.111.08.R.11

5.00.L.45.00.L.4

1.08.L.61.08.L.6
1.08.B.21.08.B.2

1.08.B.141.08.B.14

Ny ramme



- 80 -

Paderup og Randers syd i Kommuneplan 2013

Paderup og Randers syd

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1

Udsnit 1
1.09.R.4 ændrer anvendelse til offenligt område i overensstemmelse med den 
reelle anvendelse. Park og beplantning sikres i rammebestemmelserne. Rammen 
kaldes nu 1.09.O.7.

1.09.B.3 og 1.09.B.4 sammenlægges til en ramme og kaldes nu 1.09.B.3

1.09.L.4 Paderup Mose udlægges til Rekreativt område da området benyttes som 
et bynært rekreativt område. Området kaldes nu 1.09.R.4

1.09.R.8 justeres så grænsen følger den nu færdige Ringvej syd.
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Paderup og Randers syd

Udsnit 1 - Kommuneplan 2013

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017

Ring
vej

 sy
dM

otorvej E45

Ring
vej

 sy
dM

otorvej E45

1.09.R.4

1.09.B.3

1.09.B.3
1.09.L.4

1.09.R.4

1.09.R.8

1.09.L.3

1.09.L.3

1.09.R.8

1.09.B.4

1.09.O.7

Pad
eru

p B
ou

lev
ard

Pad
eru

p B
ou

lev
ard

Anvendelse ændres

Anvendelse ændres

Ramme justeres

Rammer sammenlægges
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Sdr. Borup i Kommuneplan 2013

Sdr. Borup
1.09.L.5 ændrer anvendelse til erhvervsområde da området ikke har værdi som grøn kile og 
der er konkret ønske om at anvende området til erhverv. området kaldes nu 1.10.E.12

Efter konkret ønske udvides ramme 1.10.E.9 til at omfatte en del af 1.10.L.2. Den resteren-
de del af 1.10.L.2 samt del af 1.10.L.1 udlægges som rekreativt område for at sikre at den 
grønne landskabskile bevares. Området kaldes nu 1.10.R.5.

Afgrænsningen mellem 1.10.R.4 og 1.10.E.11 justeres så det rekreative område følger det 
reelle landskab i området.

1.09.L.5

1.10.E.8

1.10.R.4

1.10.R.11

1.10.L.2

1.10.E.9

Motorvej E45

Had
st
en

ve
j

Århusvej

1.10.E.1

1.10.L.1
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Sdr. Borup i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1.10.E.8

1.10.E.10

1.10.E.1
1.10.R.4

1.10.R.11

1.10.L.1

1.10.R.5

1.10.E.9

1.10.E.12

Motorvej E45

Had
st
en

ve
j

Århusvej

1.10.E.8 dele i to områder da en del af området er udpeget som område til 
særligt pladskrævende varer i temarevision for detailhandel. Denne del kaldes 
nu 1.10.E.10.

1.10.E.1 udvides til at omfatte hele Matrikel 11c Munkdrup by, Kristrup ved 
Gl. Århusvej efter konkret ønske i forbindelse med sagsbehandling. Området 
ændrer anvendelse af Rekreativt området til erhvervsområde.

Anvendelse ændres

Rammegrænse justeres
Rammegrænse justeres

Ramme udvides
Ny ramme

Ramme deles i to
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Rammer i Centerbyer
Centerbyer er byer, hvor der er over 2000 indbyggere. Centerbyerne er de største byer udenfor 
Randers by. Der er 3 centerbyer, Assentoft, Spenstrup og Langå. 

Udgangspunktet for rettelserne har været at imødekomme konkrete ønsker. Derudover ses der 
også på om, der er ejendomme i kanten af byen, som ved at komme under en ramme får flere 
muligheder.

Der er rettelser i alle tre byer.
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Assentoft

Assentoft Vest i Kommuneplan 2013

Grenåvej

Storegade

Vo
lk

m
øl

le
ve

j

Dele af 2.01.B.4 samt et areal der i dag ikke er rammelagt i den nordvestlige del af Assentoft 
ned mod Randers fjord udlægges som Landområde for at tydeliggøre at området er en del af 
den markante kløft som danner grænsen mellem Assentoft og fjordlandskabet, og værne om 
de karakteriske slugter der kiler sig ind i Assentoft by. Området kaldes nu 2.01.L.1.

2.01.R.1 og 2.01.L.2 udvides til at omfatte det hele af de grønne slugte i området af samme 
årsag som beskrevet ovenfor.

2.01.B.4 udvides, efter konkret ønske i fordebatten, til at omfatte et areal ved Søndergade.

2.01.L.2

2.01.R.1



- 87 -

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Assentoft Vest i Kommuneplan 2017

Ramme udvides

Ny ramme

Ramme udvidet

Ramme udvidet

Storegade

Grenåvej

S
øn

de
rg

ad
e

2.01.L.1

2.01.L.2

2.01.R.1

2.01.B.4
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Assentoft Øst i Kommuneplan 2013

Gl. Grenåvej

S
kovvangsvej

Skolevej

Skovvangsvej

Grenåvej

2.01.B.3

2.01.B.13

2.01.O.1

Dele af 2.01.O.1 ændrer anvendelse til rekreativt området i det de dele anvendes som bold-
baner og grønne opholdsarealer. Også dele af 2.01.B.3 ændrer anvendelse til rekreativt om-
råde i overensstemmelse med lokalplanen for området. Områderne kaldes nu hhv. 2.01.R.3 
og 2.01.R.4.

Som følge af at dele af 2.01.B.3 udlægges til rekreativt område deles rammen i tre, hhv. 
201.B.3, 2.01.B.15 og 2.01.B.12.

De to eksisterende rammer 2.01.B.11 og 2.01.B.12 sammenlægges da de har enslydende 
bestemmelser og kaldes nu 2.01.B.11.

Landsbyen Drastrup rammelægges som blandet bolig og erhverv svarende til den reelle anven-
delse.

2.01.B.11

2.01.B.12
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Assentoft Øst i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Gl. Grenåvej

Skolevej

Skovvangsvej

Grenåvej

2.01.B.11

2.01.B.12

2.01.B.3

2.01.B.15

2.01.BE.3

2.01.BE.2

2.01.BE.4
2.01.E.7

2.01.R.4

2.01.O.1

2.01.C.3

2.01.R.3

Nye rammer

Nye rammer

Rammer sammenlagt

Omkring rundkørslen Gl. Grenåvej/Søndermarken rammelægges eksisterende 
bebyggelse som hhv. blandet bolig og erhverv som nu kaldes 2.01.BE.2 samt 
erhvervsområde der nu kaldes 2.01.E.7. 

2.01.B.13  udvides til at omfatte eksisterende boliger langs Gl. Grenåvej
og ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv. Området kaldes nu 2.01.BE.4

Der udlægges et ny ramme som følge af at Assentoft bymidte til detailhandel 
udvides. Området kaldes 2.01.C.3.

S
kovvangsvej
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Spentrup i Kommuneplan 2013

Spentrup
Centerområderne 4.01.C.1, 4.01.C.2 og 4.01.C.3 slås sammen til et område da de samme 
bestemmelser er gældende i alle områderne. 

4.01.C.4 samt dele af 4.01.C.1 slås sammen til en ramme og ændrer anvendelse til blandet 
bolig og erhverv, da området ikke er en del af detailhandelsrammen og der dermed ikke kan 
etableres butikker i området. Området kaldes nu 4.01.BE.3.

Dele af 4.01.C.3 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv og udlægges i egne rammer. 
Områderne kaldes nu hhv. 4.01.BE.1 og 4.01.BE.2

Rønne Allé

B
je

rg
by

ve
j

Stationsvej

B
ir
ke

 A
llé

4.01.C.3
4.01.C.2

4.01.B.13

4.01.C.1
4.01.C.4
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Spentrup i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Rønne Allé

B
je

rg
by

ve
j

Stationsvej

B
ir
ke

 A
llé

Rammer sammenlægges 
og indskrænkes

4.01.BE.2
4.01.B.13

4.01.BE.1

4.01.BE.3
4.01.C.1

Ny ramme

Ny ramme

Ramme udvides Ny ramme
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Langå

Langå - oversigt over 
steder der ændres

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Gydeve
j

R
andersvej

Ulstrupvej

Østergade

I Langå revideres fem steder i byen. I det efterfølgende gennemgåes de fem 
ændringer.

Udsnit 1
3.01.B.4 udvides til at omfatte ikke rammelagt ejendom og ligges sammen med 3.01.B.5.

Rammer sammenlægges 
og udvides

1

2

3

5
4
6

Udsnit 1 - Kommuneplan 2013 Udsnit 1 - Kommuneplan 2017

3.01.B.4 3.01.B.4

3.01.B.5
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Udsnit 3
3.01.B.8 udvides til at omfatte eksisterende bolig.

3.01.C.3 ændrer anvendelse til offentligt område og bliver en del af 3.01.O.4, som følge af 
at området ikke længere er udlagt til detailhandel.

Ramme udvides

Anvendelse ændres

3.01.B.8 3.01.B.8
3.01.C.3

3.01.O.4 3.01.O.4

Udsnit 3 - Kommuneplan 2013 Udsnit 3 - Kommuneplan 2017

Udsnit 2
3.01.E.3 består af to rammeområder, derfor gives de to dele hver sin ramme. mod nord æn-
drer området navn til 3.01.E.5

Ramme deles i to

3.01.E.3 3.01.E.3

3.01.E.3 3.01.E.5

Udsnit 2 - Kommuneplan 2013 Udsnit 2 - Kommuneplan 2017
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Udsnit 5 - Kommuneplan 2013

Udsnit 4 - Kommuneplan 2013

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017

Udsnit 5 
3.01.B.8 Udvides til at omfatte de eksisterende boliger ved Parkhøjen.
 

Udsnit 4 
3.01.C.1 og 3.01.C.2 ændrer afgrænsning så de nu følger detailhandelsafgrænsningen af bymidten.

3.01.B.8

3.01.C.1 3.01.C.1

3.01.C.2 3.01.C.2

3.01.B.8

Ramme udvides

Afgrænsning justeres
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Udsnit 6 - Kommuneplan 2013 Udsnit 6 - Kommuneplan 2013

Udlægges til 
fremtidig byvækst

Ramme udvides

Udsnit 6
3.1.BE.3 udvides til at omfatte de eksisterende boliger langs jernbanen.
Området ved det tidligere DSB’s betonstøberi udlægges til fremtidig byvækst efter ønske i fordebatten.

3.01.BE.3 3.01.BE.3
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Rammer i lokalbyer og mindre byer
Lokalbyer og mindre byer er byer hvor der kan ske byudvikling og den fremtidige zonestatus er 
byzone. Der er 8 mindre byer og  6 lokalbyer. Byerne bliver nu alle kaldt lokalbyer. 

Udgangspunktet for ændringerne har været at imødekomme konkrete ønsker. Derudover ses 
der også på om, der er ejendomme i kanten af byen, som ved at blive omfattet af rammebe-
stemmelser får bedre muligheder i forhold til byggeri og anvendelser. Ved vurderingen under-
søges det om der er dyrehold på ejendommen eller landbrugspligt, da en ejendom indenfor 
kommuneplanrammer har færre muligheder i forhold til dyrehold.

Der er mindre eller større ændringer i mange af byerne, alle byer, hvor der er ændringer, gen-
nemgås i det følgende.
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Asferg i Kommuneplan 2013

Asferg
Områder til fremtidig byvækst revideres så de afspejler anbefalingerne i Landsbyregistrerin-
gen for Asferg.

S
øndergade

N
ør

re
ga

de

Vestergade
Østergade
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Asferg i Kommuneplan 2017

S
øndergade

N
ør

re
ga

de

Vestergade
Østergade

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

nyt udlæg

Udlæg indskrænkes

Udlæg slettes
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Fårup

Fårup i Kommuneplan 2013

Jernbanen

Bakk
evæ

nget

Poppelvæ
nget

Del af 4.03.C.1 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv som følge af at rammerne tilrettes detailhan-
delsstrukturen. Området kaldes nu 4.03.BE.3.

Den resterende del af 4.03.C.1 ændrer anvendelse til erhvervsområde da området huser Fårup Beton. Om-
rådet udvides desuden til at omfatte et område syd for, hvor der er givet landzonetilladelse til oplagsplads. 
Området kaldes nu 4.03.E.3.

Del af 4.03.O.2 ændrer anvendelse til Rekreativt område i det området bruges som boldbaner. Den resterende 
del af 4.03.O.2 ændrer anvendelse til erhverv efter konkret ønske om udvidelse til parkeringsformål ved nær-
liggende virksomhed og bliver en del af ramme 4.03.E.3.

Dele af 4.03.C.4 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv som følge af at rammen tilrettes detailhan-

4.03.C.4

4.03.C.1

4.03.C.3

4.03.O.2

4.03.E.2

4.03.B.6

4.03.R.1
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Jernbanen

Bakk
evæ

nget

Poppelvæ
nget

Fårup i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

delsstrukturen. Ændringen påvirker ikke mulighederne indenfor rammen. Området 
kaldes nu 4.03.BE.2

4.03.E.2 udvides så den omfatter hele virksomheden.

4.03.R.1 udvides til at omfatte et større grønt areal efter ønske i Fårup udviklings-
plan.

4.03.B.6 udvides til at omfatte to boliger langs jernbanen.

4.03.C.3 udvides mod syd og ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv som 
følge af at rammerne tilrettes detailhandelsstrukturen. Området kaldes nu 4.03.BE.1.

Ramme udvides

Ramme udvides

Dele af ramme ændrer 
anvendelse

Ramme ændrer 
anvendelse

Ramme udvides

Ramme ændrer anvendelse 
og udvides

4.03.BE.3

4.03.E.3

4.03.BE.1

4.03.BE.2
4.03.C.4

4.03.R.1

4.03.R.3

4.03.E.2

4.03.B.6
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Gjerlev

Gjerlev i Kommuneplan 2013

H
ad

su
nd

ve
j Tø
na

ge
rve

j

Roensgårdsvej

5.04.BE.1 udvides til at omfatte 2 ejendomme vest for Hadsundvej for at sikre bedre udvidel-
sesmuligheder for de pågældende.

Dele af 5.04.0.2 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv da ældrecenteret er lukket og 
skal omdannes. Området bliver en del af ramme 5.04.BE.2.

5.04.O.1 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv for at sikre en større variation af 
udnyttelsesmuligheder efter at skolen er lukket. Området kaldes nu 5.04.BE.3

5.04.O.1

5.04.BE.1 5.04.BE.2

5.04.O.2

5.04.B.4
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Gjerlev i Kommuneplan 2017

H
ad

su
nd

ve
j Tø
na

ge
rve

j

Roensgårdsvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Ærteholmsvej 2 og 4 udlægges som boligområde efter konkret ønske i Gjerlev 
udviklingsplan. Området bliver en del af 5.04.B.4

5.04.BE.3

5.04.BE.1 5.04.BE.2

5.04.B.4

Del af ramme ændrer 
anvendelse

Anvendelse ændres

Ramme udvides

Ramme udvides
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Hald

Hald i Kommuneplan 2013

H
al

dm
øl

le
ve

j

Hald
vej

Tvedevej

H
ad

su
nd

ve
j

5.07.R.1 indskrænkes da Ejendommen 22q har vundet hævd over arealet. Arealet tilhører 
derved en landbrugsejendom og bør ikke være rammebelagt.

5.07.R.1
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Hald i Kommuneplan 2017

H
al

dm
øl

le
ve

j

Hald
vej

Tvedevej

H
ad

su
nd

ve
j

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

5.07.R.1

Ramme indskrænkes
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Harridslev

Harridslev i Kommuneplan 2013

Udb
yh

øjv
ej

Harridslevvej

5.01.BE.3

5.01.R.5

5.01.BE.3 udvides efter konkret ønske fra fordebatten så ejendommen Spangen 1 indgår i 
rammen og kan anvendes til blandet bolig og erhverv.

5.01.R.4 udvides da der er ønske om at etablere et større idræts- og fritidsområde.

5.01.R.5 udvides så Rideskolens fold nu også er omfattet af rammen.
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Harridslev i Kommuneplan 2017

Udb
yh

øjv
ej

Harridslevvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

5.01.R.5

5.01.R.4

5.01.BE.3
Ramme udvides

Ramme udvides
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Haslund

Haslund i Kommuneplan 2013

Ha
m

m
el
ve

j

Mølle
van

gsv
ej

Der er tilføjet to nye rekreative områder 3.03.R.3 og 3.03.R.4 ud mod Hammelvej for at sikre 
en afstand mellem Hammelvej og boligområderne.
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Haslund i Kommuneplan 2017

Ha
m

m
el
ve

j

Mølle
van

gsv
ej

3.03.R.3

3.03.R.4

Ny ramme

Ny ramme
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Mellerup

Mellerup i Kommuneplan 2013

Afgrænsningen for ramme 5.06.B.2 ændres så kirkeindsigt bevares og der kan etableres bo-
liger langs Åstrupvej efter ønske i Mellerup Udviklingsplan. Området ligger indenfor kystnær-
hedszonen, men påvirker ikke kystlandskabet væsentligt eftersom det nye udlæg vil resultere i 
at eventuelle boliger placeres bag eksisterende bebyggelse og længere væk fra kysten end ved 
det tidligere udlæg.

5.06.O.2 udvides til at omfattes hele knallertbanen Lodsvejen.

Lo
ds

ve
je

n

Amtsve
jen

Holkvej

Åstrupvej

5.06.B.2

5.06.O.2
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Mellerup i Kommuneplan 2017

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Lo
ds

ve
je

n

Amtsve
jen

Holkvej

Åstrupvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

5.06.B.2

5.06.E.2

5.06.BE.4

5.06.O.2

Ramme ændret efter 
ønske i udviklingsplan

Ramme udvides

Ny ramme

Ramme udvides

5.06.BE.4 udvides til at omfatte en ejendom ved Bavnevej og der udlægges 
et nyt erhvervsområde i forlængelse her af. Erhvervsområdet kaldes 5.06.E.2. 
Området udlægges da Mellerup ikke har ledige erhvervsgrunde og der er konkret 
efterspørgsel i området. Mulighed for erhverv i dette område er desuden et ønske 
i Mellerup udviklingsplan.
Det nye erhvervsområde ligger indenfor kystnærhedszonen, men placeres bag 
eksisterende bebyggelse længst væk fra kysten. Det vurderes derfor ikke at have 
væsentlig påvirkning på kystlanskabet.
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Stevnstrup

Stevnstrup i Kommuneplan 2013

Je
rn

ba
ne

n

Gren
ste

nvej
Engvej

     Landsbygaden

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.

3.02.E.1 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv efter konkret ønske. Området kaldes 
nu 3.02.BE.3

3.02.E.1
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Stevnstrup i Kommuneplan 2017

Je
rn

ba
ne

n

Gren
ste

nvej
Engvej

     Landsbygaden

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Ny ramme

Anvendelse ændret

3.02.B.10

3.02.BE.3
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Udbyhøj

Udbyhøj i Kommuneplan 2013

Havnevej

Fæ
rgevej

Midtvasen

5.10.R.4 ændres til boligområde i overensstemmelse med lokalplanen for området. Området 
kaldes nu 5.10.B.1.

5.10.E.1 ændres til rekreativt område da havnen alene anvendes som lystbådehavn. Der kan 
anlægges bygninger med tilknytning til lystbådehavnen. Området kaldes nu 5.10.R.4.

5.10.R.4

5.10.E.1
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Havnevej

Fæ
rgevej

Midtvasen

Udbyhøj i Kommuneplan 2017

5.10.B.1

5.10.R.4

Anvendelse ændres

Anvendelse ændres
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Øster Bjerregrav
4.02.B.1 ændrer anvendelse til Blandet bolig og erhverv og ejendommen øst for kommer med 
under rammen. Området kaldes nu 4.02.BE.2.

Lige sydøst for Øster Bjerregrav ligger firmaet NV Randers A/S. Dette firma får nu en kom-
muneplanramme da omfanget af virksomheden fordrer det. Området udlægges til erhverv. 
Området kaldes 4.02.E.2.

Rammeområderne 4.02.B.2, 4.02.B.7, 4.02.B.9, 4.02.B.10, 4.02.B.12, 4.02.B.13, 
4.02.B.16, 4.02.B. 17, 4.02.B.20 Slås sammen til én ramme da bestemmelserne i områ-
derne er identiske. Området kaldes nu 4.02.B.2.

Viborgvej

Østervang

Over 
Fussin

gve
j

Øster Bjerregrav i Kommuneplan 2013

4.02.C.2

4.02.B.1

4.02.B.13

4.02.B.16

4.02.B.17

4.02.B.12

4.02.B.15

4.02.B.11

4.02.B.2

4.02.B.7

4.02.B.20

4.02.B.9

4.02.B.4

4.02.B.6

4.02.B.8
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Øster Bjerregrav i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Viborgvej

Østervang

Over 
Fussin

gve
j

4.02.BE.2

4.02.E.2

4.02.B.2

4.02.B.4

4.02.B.8

Rammeområderne 4.02.B.8 og 4.02.B.11 Slås sammen til én ramme da bestem-
melserne i områderne er identiske. Området kaldes nu 4.02.B.8.

Rammeområderne 4.02.B.4, 4.02.B.6 og 4.02.B.15 Slås sammen til én ramme 
da bestemmelserne i områderne er identiske. Området kaldes nu 4.02.B.4.

Rammer sammenlagt

Ny ramme

Ny ramme
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Øster Tørslev
Der er flere tilrettelser i Øster Tørslev, men det er alle mindre tilrettelser undtaget det nye ram-
meområde 5.03.E.8.. 

5.03.B.1: Tre ejendomme er kommer ind under rammen.

5.03.BE.4 udvides så to ejendomme kommer ind under rammen.

5.03.E.2 kommer under ramme område 5.03.B.4 efter ønske fra ejer. 5.03.E.2 udgår derved.

5.03.B.4 udevides så yderligere to ejendomme kommer under rammen.

U
db

yh
øj

ve
j

Gjerlevvej

Øster Tørslev i Kommuneplan 2013

Tørringvej

5.03.B.4

5.03.BE.4

5.03.B.1

5.03.B.8
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U
db

yh
øj

ve
j

Tørringvej

Gjerlevvej

Øster Tørslev i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Anvendelse ændret

5.03.B.4

5.03.B.1

5.03.E.8

5.03.BE.4

Ramme udvidet

Ramme udvidet

Ramme udvidet

Ejendommen Dalbyovervej 40 udlægges til erhvervsområde i overensstemmelse 
med den konkrete anvendelse af ejendommen og efter konkret ønske. Området kal-
des nu 5.03.E.8.

Ny ramme
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Ålum

Ålum i Kommuneplan 2013

Gl. Viborgvej

Ve
st

er
 V

el
lin

gv
ej

Fu
ss

in
gø

ve
j

Ny ramme 4.06.O.1 - Ålum kirke

Ramme 4.06.BE.1 er udvidet til at omfatte Fussingøvej 6.
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Ålum i Kommuneplan 2017

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Gl. Viborgvej

Ve
st

er
 V

el
lin

gv
ej

Fu
ss

in
gø

ve
j

Ramme udvidet

Ny ramme
4.06.O.1

4.06.BE.1
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Rammer i landsbyer
Landsbyer og mindre landsbyer ligger alle i landzone, og de skal blive i landzone. Det betyder, 
at byen kun må have en begrænset vækst og at byggeri og anlæg forudsætter en landzonetil-
ladelse.

Alle landsbyernes rammer er gennemgået. Rettelserne er sket i forhold til ønsker fra borgere, 
uhensigtsmæssigheder fundet løbende igennem sagsbehandling samt tilrettelser fundet ved 
gennemgangen op til kommuneplanrevisionen.

Generelt er alle kirker overført til offentlige formål for at tydeligøre disses placering.
I mange landsbyer er der desuden udlagt områder til rekreative områder for at tydeliggøre at 
områderne ikke er lagt ud til nye byggemuligheder. Ofte er områderne boldbaner, gadekær 
eller forter. 

Hvor der har været gårde i drift og med dyrehold indenfor en ramme er disse taget ud, da 
en kommuneplanramme kan begrænse mulighederne for dyrehold. Samtidig er flere rammer 
udvidet, hvor ejendomme vil have fordel af at være placeret indenfor rammen. 

På næste side ses en oversigt over i, hvilke landsbyer der er ændringer. I byer markeret med 
grøn er det udelukkende byens kirke der er overført til offentligt område og/eller byen boldba-
ner, der er overført til rekreativt område. 

I byer markeret med gul, Munkdrup, er er eneste ændring at fremtidig zonestatus er ændret 
til byzone. Det tager udgangspunkt i at Munkdrup bliver en del af Randers Syd der bliver 
byzone.

I byer markeret med blå er der flere ændringer, disse gennemgås på kort i det efterfølgende. 
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Albæk  
Bjergby 
Blenstrup
Borup
Dagsvad
Dalbyneder
Dalbyover
Dyrby
Enslev
Gassum
Gimming
Grensten
Helstrup
Hvidsten
Hørning
Jebjerg
Karlslund
Kastbjerg
Knejsted
Kondrup
Kousted
Kærby
Langkastrup
Lem
Lindbjerg
Linde
Læsten
Mejlby
Munkdrup
Nørbæk
Råby
Støvring
Svinding
Sødring
Sdr. Borup
Stouby
Sønderbæk
Tebbestrup
Tjærby
Torup
Tvede
Tørring
Tånum
Udbyneder
Udbyover
Uggelhuse
Vestrup
Vinstrup
Virring
Værum
Væth
Ølst
Øster Velling
Årslev

 

 

Ammelhede
Askildrup
Binderup
Floes
Fløjstrup
Ginnerup
Jennum
Klattrup
Krogsager
Moeskær
Over Fussing
Robdrup
Stangerum
Stånum
Terp
Trudstrup
Venning
Østrup

Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Kirke og boldbaner
Ingen ændringer
Se kort
Se kort
Ingen ændringer
Se kort
Kirke og boldbaner
Se kort
Kirke
Se kort
Ingen ændringer
Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Kirke
Se kort
Ingen ændringer
Se kort
Kirke og boldbaner
Se kort
Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Se kort
Ingen ændringer
Fremtidig zonestatus
Se kort
Se kort
Se kort
Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Se kort
Se kort
Se kort
Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Se kort
Kirke og boldbaner
Se kort
Se kort
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Se kort
Se kort
Se kort
Kirke
Kirke
Kirke

Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer

Landsbyer Mindre Landsbyer
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Albæk i Kommuneplan 2013

5.08.BE.3

Nedre Vej

Ramme nr. 5.08.BE.3 udvides til at omfatte Nedre Vej 98 da gården i forvejen er omkrandset 
af rammer.

Albæk
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Albæk i Kommuneplan 2017

5.08.BE.3

Nedre Vej

Ramme udvidet

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Dalbyneder i Kommuneplan 2013

5.18.BE.1

S
te

nh
øj

ve
j

Demstrupvej

Kirkebakken

5.18.BE.1 udvides til at omfatte en ejendom i midten af Dalbyneder for at give bedre udnyt-
telsesmuligheder for ejendommen.

Kirken er udlagt i egen ramme. Den kaldes nu 5.18.O.1.

Dalbyneder
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Dalbyneder i Kommuneplan 2017

5.18.BE.1

5.18.O.1Ny ramme

Ramme udvides

S
te

nh
øj

ve
j

Demstrupvej

Kirkebakken

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Dalbyover i Kommuneplan 2013

Kronborgvej

D
al
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ve

j
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yd
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ve

j

Dalbyover
Dalbyover gadekær rammelægges som rekreativt område. Området kaldes nu 5.09.R.2.
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Dalbyover i Kommuneplan 2017

5.09.R.2Ny ramme

Kronborgvej

D
al

by
ov

er
ve

j

Tr
yd

sh
ol

m
ve

j

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst
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Enslev i Kommuneplan 2013

Fosevej K
on

dr
up

ve
j

Krogagervej

Enslev
Enslev forte rammelægges som rekreativt område. Området kaldes nu 4.10.R.1.

Enslev Kirke rammelægges som offentligt område. Området kaldes nu 4.10.O.1.

Som følge af de nye rammer til kirke og forte er dele af 4.10.BE.1 blevet til en ny ramme. 
Det område kaldes nu 4.10.BE.2.

4.10.BE.1
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Enslev i Kommuneplan 2017

Fosevej K
on

dr
up

ve
j

Krogagervej

4.10.BE.1

4.10.BE.2

4.10.R.1 4.10.O.1

Nye rammer
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Gimming i Kommuneplan 2013

G
im

m
ingvej

Ti
ng

et
ve

j

Vestrupvej

Gimming
Gimming Kirke rammelægges som offentligt område. Området kaldes nu 5.11.O.1.

5.11.BE.1 justeres, så områder, der i landsbyregistreringen anbefales friholdt for bebyggelse 
samt områder med gårde i drift, udgår af rammen. Rammen udvides ved Vestrupvej 181, 
efter konkret ønske, så det er muligt at udstykke en grund langs vejen.

5.11.BE.1
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Gimming i Kommuneplan 2017

G
im

m
ingvej

Ti
ng

et
ve

j

Vestrupvej

5.11.O.1

5.11.BE.1

Udgår af rammen 
(landsbyregistrering)

Gårde i drift 
udtages af rammen

Ramme udvides 
- konkret ønskeNy ramme
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Helstrup i Kommuneplan 2013

Helstrup
Helstrup Kirke rammelægges som offentligt område. Området kaldes nu 3.05.O.1.

En grønning i byen, der i landsbyregistreringen anbefales friholdt for bebyggelse, rammelæg-
ges som rekreativt område. Området kaldes nu 3.05.R.1.

3.05.BE.1

Kirkebakken

Gl. Silkeborgvej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Helstrup i Kommuneplan 2017

3.05.BE.1

3.05.O.1

3.05.R.1

Ny ramme

Ny ramme

Kirkebakken

Gl. Silkeborgvej
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Hørning i Kommuneplan 2013

Hørning
Hørning Kirke rammelægges som offentligt område. Området kaldes nu 2.04.O.1.

Boldbanerne ved Lundvej samt den lille dam ved Langgade, der før var en del af ramme 
2.04.BE.3, rammelægges som to rekreative områder. Områderne kaldes nu hhv. 2.04.R.1 og 
2.04.R.2.

Det resterede af rammerne 2.04.BE.1, 2.04.BE.2 og 2.04.BE.3 sammenlægges, da det ikke 
længere er muligt at udlægge jordbrugsparceller som 2.04.BE.1 og 2.04.BE.2 har været 
udlagt til. Rammen kaldes nu 2.04.BE.1.

En enkelt gård i drift tages ud af rammen.
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Langgade

2.04.BE.1

2.04.BE.3

2.04.BE.2
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Hørning i Kommuneplan 2017

G
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ej

Langgade 2.04.BE.1

2.04.R.2

2.04.R.1

2.04.O.1

Gård i drift 
udtages af rammen

Ny ramme

Ny ramme

Ny ramme

Rammer sammenlægges
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Knejsted i Kommuneplan 2013

Knejsted
Knejsted gadekær rammelægges som rekreativt område. Området kaldes nu 5.24.R.1.

S
tationvej

Valmuevej

U
db

yh
øj

ve
j

5.24.BE.1
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S
tationvej

Valmuevej

U
db

yh
øj

ve
j

5.24.BE.1

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Knejsted i Kommuneplan 2017

Ny ramme

5.24.R.1
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Kousted i Kommuneplan 2013

Kousted
Kousted forte, idag del af 4.17.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. 
Området kaldes nu 4.17.R.1.

Kousted kirke, idag del af 4.17.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.17.O.1.

Ørrildvej

Sognevej

Vi
nd

in
gh

ol
m

ve
j

4.17.BE.1
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Ørrildvej

Sognevej

Vi
nd

in
gh

ol
m

ve
j

4.17.BE.1

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Knejsted i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ny ramme

4.17.R.1

4.17.O.1
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Kærby i Kommuneplan 2013

Kærby
Kærby kirke, idag del af 4.15.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.15.O.1.    

Boldbanerne ved Østendalsvej, idag del af 4.15.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt om-
råde. Området kaldes nu 4.15.R.1.

Østendalsvej

G
uldgaden

Kærbybrovej

4.15.BE.1



- 143 -

Østendalsvej

G
uldgaden

Kærbybrovej

4.15.BE.1
4.15.R.1

4.15.O.1

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Kærby i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ny ramme
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Hennebjergvej

Gl. Engvej

K
astrupvej

K
as

tr
up

ve
j

2.03.BE.1

Langkastrup i Kommuneplan 2013

Langkastrup
Langkastrup forte, idag del af 2.03.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område og frihol-
des for bebyggelse, som anbefalet i landsbyregistreringen. Området kaldes nu 2.03.R.1.
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Hennebjergvej

Gl. Engvej

K
astrupvej

K
as

tr
up

ve
j

2.03.BE.1

2.03.R.1

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Langkastrup i Kommuneplan 2017

Ny ramme
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Lemvej

H
ad

su
nd

ve
j

Syvager

2.03.BE.1

Lem i Kommuneplan 2013

Lem
Lem kirke, idag del af 5.14.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 5.14.O.1.    

Råby gadekær, idag del af 5.14.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 5.14.R.1.

Fællesområdet syd for Lemvej ændrer anvendelse til rekreativt område da lokalplanen anviser 
området til ”..fælles for hele landsbyen, som idrætsanlæg, gadekær, kirke og forsamlings-
hus”. Området kaldes nu 5.14.R.2. Der gives mulighed for at opfører forsamlingshus og kirke 
i området.

5.14.BE.1
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Lemvej

H
ad

su
nd

ve
j

Syvager

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Lem i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ny ramme

5.14.BE.1

5.14.O.1

5.14.R.2

5.14.R.1
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Viborgvej

Engtoften

R
os

eb
ak

ke
n

Læsten i Kommuneplan 2013

Læsten
Læsten kirke, idag del af 4.16.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.16.O.1.    

4.16.BE.1 rettes til så gårde i drift ikke indgår i rammen. Samme ramme udvides desuden til 
at omfatte en ejendom i den sydlige del af byen for at give bedre udnyttelsesmuligheder for 
ejendommen.

4.16.BE.1
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Viborgvej

Engtoften

R
os

eb
ak

ke
n

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Læsten i Kommuneplan 2017

Ny ramme

4.16.BE.1

4.16.O.1

Gård i drift 
udtages af rammen

Gård i drift 
udtages af rammen

Ramme udvides
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Østerkæret

Skovagervej

Få
ru

pv
ej

Hviddingvej

Nørbæk i Kommuneplan 2013

Nørbæk
Nørbæk kirke, idag del af 4.13.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.13.O.1.    

4.13.BE.1 udvides til at omfatte alle Nørbæk Efterskoles bygninger, for at give bedre udnyt-
telsesmuligheder for skolen. Samtidig indskænkes samme ramme mod syd da området er 
kirkeindsigtsområde og ikke kan bebygges.

4.13.BE.1
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Østerkæret

Skovagervej

Få
ru

pv
ej

Hviddingvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Nørbæk i Kommuneplan 2017

4.13.BE.1

4.13.O.1

Ny ramme

Ramme udvides

Ramme indskrænkes
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Grejsvang

Skægsbjergvej

U
db

yh
øj

ve
j

Udbyhøjvej

Råby i Kommuneplan 2013

Råby
Råby kirke, idag del af 5.15.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 5.15.O.1.    

Råby gadekær, idag del af 5.15.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 5.15.R.1.

5.15.BE.1
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Grejsvang

Skægsbjergvej

U
db

yh
øj

ve
j

Udbyhøjvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Råby i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ny ramme

5.15.BE.1

5.15.O.1

5.15.R.1
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Lindbjergvej

Kronjydevej

Murhusbakken

Halagervej

Nørreskovvej

Støvring i Kommuneplan 2013

Støvring
Støvring kirke, idag del af 5.16.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område og udvides til 
at omfatte hele kirkens område. Området kaldes nu 5.16.O.1.    

5.16.BE.1 udvides til at omfatte flere ejendomme i kanten af den eksisterende ramme for at 
give bedre udnyttelsesmuligheder for ejendommene.

5.16.BE.1
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Lindbjergvej

Kronjydevej

Murhusbakken

Halagervej

Nørreskovvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Støvring i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ramme udvidet

5.16.BE.1

5.16.O.1

Ramme udvidet
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Sønderbæk i Kommuneplan 2013

Sønderbæk
Sønderbæk kirke, idag del af 4.08.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.08.O.1.    

Boldbanerne i det sydvestlige hjørne af byen, idag del af 4.08.BE.1, ændrer anvendelse til 
rekreativt område. Området kaldes nu 4.08.R.1.

4.08.BE.1 udvides til at omfatte flere ejendomme i kanten af den eksisterende ramme for at 
give bedre udnyttelsesmuligheder for ejendommene.

Bo
ffe

rh
øj
en

Byvejen

Viborgvej

4.08.BE.1

R
ej

st
ru

pv
ej
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R
ej

st
ru

pv
ej

Bo
ffe

rh
øj
en

Byvejen

Viborgvej

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Sønderbæk i Kommuneplan 2017

4.08.BE.1

4.08.R.1

4.08.O.1
Ny ramme

Ny ramme

Ramme udvides
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Tebbestrub i Kommuneplan 2013

Tebbestrup

Teb
best

rupvej

kallehavevej

Motorvej E45

3.08.BE.1

Jernebane

3.08.BE.1 deles i to rammer. Den sydligste del kaldes stadig 3.08.BE.1 Tebbestrup, 
mens den nordligste nu kaldes 3.08.BE.2 Tebbestrup Kær.

3.08.BE.1 udvides efter konkret ønske til at omfatte et mindre areal ved Kallehavevej.
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Teb
best

rupvej

kallehavevej

Motorvej E45

3.08.BE.1

3.08.BE.2

Jernebane

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Tebbestrup i Kommuneplan 2017

Ny ramme

Ramme udvides 
- konkret ønske
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Tjærby i Kommuneplan 2013

Tjærby
5.20.BE.1 tilpasses efter anbefaling i landsbyregistreringen om at bevare en vigtig grænse 
mod Dronningborg.

G
im

m
ingvej

Tjærbyvej

5.20.BE.1
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G
im

m
ingvej

Tjærbyvej

5.20.BE.1

1.08.R.11

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Tjærby i Kommuneplan 2017

Ramme tilrettes
(Landsbyregistring)

Ny ramme
(Beskrives under Dronningborg)
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Torup i Kommuneplan 2013

Torup
Torup kirke, idag del af 3.12..BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 3.12.O.1.    

Torup gadekær, idag del af 3.12.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 3.12.R.1.

Holl
erv

ej

H
øj

sk
ol

ev
ej

K
ir
ke

st
ie

n

3.12.BE.1

P
ræ

st
eb

je
rg

ve
j
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Torup i Kommuneplan 2017

Holl
erv

ej

H
øj

sk
ol

ev
ej

K
ir
ke

st
ie

n

3.12.BE.1

3.12.R.1

3.12.O.1

P
ræ

st
eb

je
rg

ve
j

Ny ramme

Ny ramme
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Tånum i Kommuneplan 2013

Tånum
Tånum kirke, idag del af 4.09.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 4.09.O.1.    

4.09.BE.1 er rettet til så alle områder, der er byzone, indgår i rammen.

Gl. Viborgvej

Ådalen

4.09.BE.1

Kl
ør

up
ve

j
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Tånum i Kommuneplan 2017

Gl. Viborgvej

Ådalen

4.09.BE.1

Kl
ør

up
ve

j

Ny ramme
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Udbyneder i Kommuneplan 2013

Udbyneder
Udbyneder kirke, idag del af 5.17.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 5.17.O.1.  

Sportsbanerne i den sydlige del af byen, idag del af 5.17.BE.1, ændrer anvendelse til 
rekreativt område. Området kaldes nu 5.17.R.1.

Bjerrevej

Stenkildevej

O
ve

rg
år

ds
ve

j

5.17.BE.1

Udb
yn

ed
erv

ej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Udbyneder i Kommuneplan 2017

Bjerrevej

Stenkildevej

O
ve

rg
år

ds
ve

j

5.17.BE.1

5.17.O.1

5.17.R.1

Udb
yn

ed
erv

ej

Ny ramme

Ny ramme
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Udbyover i Kommuneplan 2013

Udbyover
Udbyover gadekær, idag del af 5.19.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 5.19.R.1.

5.19.BE.1 tilrettes efter anbefaling fra landsbyregistreringen om at fastholde grænsen mel-
lem by og landskab. Samme ramme rettes til så en gård i drift ikke indgår i rammen. 

D
albynedervej

Hamborgvej

5.19.BE.1

Lyshøj Møllevej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Udbyover i Kommuneplan 2017

D
albynedervej

Hamborgvej

5.19.BE.1

5.19.R.1

Lyshøj Møllevej

Ny ramme

Gård i drift 
udtages af rammen

Ramme tilrettes
(Landsbyregistring)
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Uggelhuse i Kommuneplan 2013

Uggelhuse
2.02.BE.2 tilrettes efter anbefaling fra landsbyregistreringen om at friholde områder for 
bebyggelse.

Uggelhuse Marina og Jollehavn, i dag en del af 2.02.BE.2, ændrer anvendelse til rekreativt 
område. Områderne kaldes nu hhv. 2.02.R.1 og 2.02.R.2.

Vandbækvej

Byga
den

Engve
j

2.02.BE.1

Kirkedraget
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Uggelhuse i Kommuneplan 2017

Vandbækvej

Byga
den

Engve
j

2.02.BE.1

2.02.R.1

2.02.R.2

Kirkedraget
Ny ramme

Ny ramme Ramme tilrettes
(Landsbyregistring)
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Virring i Kommuneplan 2013

Virring
Virring kirke, idag del af 1.06.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område og udvides til at 
omfatte alle kirkens bygninger. Området kaldes nu 2.06.O.1.    

2.06.BE.1 tilrettes så enkelte bygninger omfattes helt af rammen for at øge mulighederne 
indenfor rammen, mens en gård i drift tages ud. 

2.06.BE.1

Hørgaden

Bakkelyvej

Virringvej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Virring i Kommuneplan 2017

2.06.BE.1

2.06.O.1

Hørgaden

Bakkelyvej

Virringvej

Ny ramme

Ramme tilrettes

Ramme tilrettes

Gård i drift udtages 
af ramme

Ramme tilrettes
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Værum i Kommuneplan 2013

Værum
Værum kirke, idag del af 3.04.BE.1, ændrer anvendelse til offentligt område. 
Området kaldes nu 3.04.O.1.    

Værum gadekær, idag del af 3.04.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 3.04.R.1.

Boldbanerne i den vestlige del af byen, idag del af 3.04.BE.1, ændrer anvendelse til rekrea-
tivt område. Området kaldes nu 3.04.R.2.

3.04.BE.1

Ha
m

m
el
ve

j

Gl. 
La

nd
ev

ej

N
ør

gå
rd

sv
ej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Værum i Kommuneplan 2017

3.04.R.2

3.04.R.1

3.04.O.1

3.04.BE.1

Ha
m

m
el
ve

j

Gl. 
La

nd
ev

ej

N
ør

gå
rd

sv
ej

Ny ramme

Ny ramme

Ramme tilrettes
lavbundsareal

Ramme udvides
(Landsbyregistring)

3.04.BE.1 udvides ved Gl. Landevej efter landsbyregistreringens anbefaling. 
Samme ramme tilrettes således at områder udpeget som lavbundsareal ikke er 
rammelagt til byudvikling.
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Væth i Kommuneplan 2013

Væth
3.09.BE.1 tilrettes efter anbefaling fra landsbyregistreringen om at bevare flere vigtige græn-
ser mod landskabet.

Væth gadekær, idag del af 3.09.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt område. Området 
kaldes nu 3.09.R.2.

Væths grønning med legeplads, idag del af 3.09.BE.1, ændrer anvendelse til rekreativt om-
råde. Området kaldes nu 3.09.R.1.

Anneksvej

La
ks

ev
ej

Kærvan
gen

3.09.BE.1

Skærvadvej

Langåvej
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Væth i Kommuneplan 2017

Anneksvej

La
ks

ev
ej

Kærvan
gen

3.09.BE.1

3.09.R.2

3.09.R.1

Skærvadvej

Langåvej

Ramme tilrettes

Ramme tilrettes

Ramme tilrettes

Ny ramme

Ny ramme

Ramme tilrettes


