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Indledning 
Forslag til Kommuneplan 2021 har i perioden 27. januar – 24. marts været i offentlig høring. Der er i den offentlig høring modtaget 105 
høringssvar, 5 fra statslige myndigheder og 100 fra borgere, foreninger og andre interessenter. I dette dokument opsummeres og vurderes de 
enkelte høringssvar og forvaltningens anbefalinger til disse. Samtlige høringssvar er samlet i en pdf, der vedlægges som bilag til sagen. Ved den 
endelig vedtagelse af det samlede forslag kan kun mindre ændringer og tilretninger foretages uden at gennemføre ny offentlig høring. Det kan 
være mindre tilretninger af fx bygningshøjder eller anvendelse, eksempelvis fra 10-12 meter eller præcisering af anvendelsen i en 
kommuneplanramme. Ændringer i forslaget, der fører planen tilbage til Kommuneplan 2017, kan også laves ved endelig vedtagelse. Større 
ændringer, såsom nye rammeudlæg, skal undergå miljøvurdering og høring af tillæg til kommuneplanen efterfølgende.   

Derudover kan der foretages tekniske rettelser som følge af tekniske fejl fundet i processen. 

Oversigt over høringssvar 

Nr. Fra Sted Emne Blanketnr. 
A Plan- og 

boligstyrelsen 
(Myndighed) Sammenfatning 

af statens 
bemærkninger 

B Aarhus Stift (Myndighed) Kirker 
C Vejdirektoratet (Myndighed) Infrastruktur 
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D Kystdirektoratet (Myndighed) Kystnærhedszone 
og 
Klimatilpasning 

 

E Energinet 
Eltransmission 

(Myndighed) Elnettet  

1 Erik Bo Andersen Hele kommunen Byudvikling 11180 
2 Kirsten Coolidge på 

vegne af Niels 
Vinderslev 

Randers NV Byudvikling 11404 

3 Hannah Klokmose Randers SV Infrastruktur 11483 
4 GeoPartner (på vegne 

af grundejer) 
Nørbæk Byudvikling 11492 

5 Erik Bo Andersen Hele kommunen Byudvikling 11513 
6 Erik Bo Andersen Randers NØ Byudvikling 11541 
7 Anders Gerding Yde Hele kommunen Infrastruktur 11563 
8 Camilla Gustavsen Randers SV Infrastruktur 11623 
9 Bjørn Christiansen 

Landinspektører (på 
vegne af grundejer) 

Lem Byudvikling 11640 

10 Claus Skipper Randers SV Infrastruktur 11811 
11 Lykke Andersen Ø. Bjerregrav Detailhandel og 

erhverv 
11827 

12 Elsebeth Beck Ø. Bjerregrav Byudvikling 11882 
13 David Rytter Hansen Ø. Bjerregrav Byudvikling 11919 
14 Michael Ian Hawkins Ø. Bjerregrav Byudvikling 11880 
15 René Krabbe Thorsen Ø. Bjerregrav Byudvikling 11938 
16 Dorte Bendixen Ø. Bjerregrav Byudvikling 11918 
17 Søren Mikkelsen Randers by Byudvikling 12028 
18 Bodil Rohde Kejser Ø. Bjerregrav Byudvikling 12031 
19 Per Sørensen (på 

vegne af 
kolonihaveforbundet) 

Hele kommunen Rekreative 
områder 

(SBSYS) 
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20 Freddie Sønderskov 
Soelberg 

Munkdrup Byudvikling 12252 

21 Kim Møller Udbyhøj Byudvikling 12310 
22 (Borger med navne- 

og 
adressebeskyttelse) 

Ø. Bjerregrav Byudvikling 12539 

23 Landboforeningen 
Kronjylland 

Hele kommunen Det åbne land (SBSYS) 

24 Peter Madsen Ø. Bjerregrav Byudvikling 12537 
25 Erik Vangsøe Olesen Støvring Byudvikling 12555 
26 Lars Greve Ø. Bjerregrav Byudvikling 12582 
27 Frits Hansens 

Tegnestue (på vegne 
af ejer) 

Randers by Rekreative 
områder 

12608 

28 Kirsten Haslund Langå Kulturarv 12627 
29 Claus Bech Myhre Ø. Bjerregrav Byudvikling 12620 
30 Jesper Nielsen Randers SØ Energianlæg 12668 
31 Axel Christian 

Søgaard 
Langå Infrastruktur 12664 

32 Ianto Prince Ib 
Christensen 

Langå Kulturarv 12661 

33 Klimaklyngen Randers Randers by Byudvikling 12736 
34 Annette Berntsen Randers SØ Energianlæg 12748 
35 Apart Ejendomme 11 Randers NØ Byudvikling 12799 
36 Langå Egnsarkiv Langå Kulturarv 12805 
37 Lene Hvid Bisgaard Stevnstrup Byudvikling 12741 
38 Stehn Strøm Randers NV Landområder 12827 
39 Peder Kirk Iversen Over Fussing Infrastruktur 12846 
40 Lene Thrue Mellerup Rekreative 

områder 
12876 

41 Rene Nørris Jensen Randers NØ Byudvikling 12875 
42 Jørn Nielsen Stevnstrup Byudvikling 12881 
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43 (Borger med navne- 
og 
adressebeskyttelse) 

Randers N Infrastruktur 12958 

44 Carsten Tønnes Stevnstrup Byudvikling 12913 
45 Peter Seeberg Stevnstrup Infrastruktur 12915 
46 Anders Gerding Yde 

(på vegne af Mogens 
Høg Andersen) 

Hele kommunen Infrastruktur 12927 

47 Allégården Asferg ApS Asferg Byudvikling 12933 
48 Lars Elkjær Stevnstrup Infrastruktur 12941 
49 Pecaland ApS Munkdrup Byudvikling 12943 
50 Ronnie Bach Randers NV Detailhandel og 

erhverv 
12948 

51 Bjørn Christiansen 
Landinspektører (på 
vegne af ejer) 

Randers SØ Byudvikling 12950 

52 Coop Danmark A/S Randers by Detailhandel og 
erhverv 

12955 

53 Mogens Jeppesen Randers NV Byudvikling 12956 
54 Plan og Udvikling ApS 

(på vegne af ejer) 
Randers SV Byudvikling 12967 

55 Tina Mariette Hansen Nørbæk Infrastruktur 12992 
56 Menighedsrådet for 

Hørning kirke 
Randers SØ Energianlæg 12993 

57 Gert Lorentzen Øster Tørslev Byudvikling 13005 
58 Mille Holm Munkdrup Byudvikling 13012 
59 Lene Søjberg Munkdrup Byudvikling 13013 
60 Lars Jørgensen Randers SØ Energianlæg 13015 
61 Christian Gylling 

Jensen 
Haslund Byudvikling 13017 

62 Mogens Nyholm 
Jensen 

Hele Kommunen Generelt 13022 
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63 Jordbanken ApS Randers SV Detailhandel og 
erhverv 

13026 

64 Hans Jørgen Birkmann Stevnstrup Byudvikling 13028 
65 Mads Bugge Stevnstrup Byudvikling 13031 
66 Bjørn Christiansen 

Landinspektører (på 
vegne af ejer) 

Øster Tørslev Byudvikling 13034 

67 DSB Langå Kulturarv 13039 
68 Kirsten Lorentzen Gjerlev Byudvikling 13042 
69 Anne Christiansen Stevnstrup Byudvikling 13046 
70 Anna-Maj Geyti Langå Kulturarv 13045 
71 Helsted Fremad IF Randers NV Rekreative 

områder 
13047 

72 Jesper Hedegaard 
Jensen 

Øster Bjerregrav Byudvikling 13048 

73 Peter Lindgaard Stevnstrup Byudvikling 13049 
74 Den Evangeliske 

Frikirke 
Randers NV Byudvikling 13050 

75 Trim Development Randers NV Byudvikling 13051 
76 Bjørn Christiansen 

Landinspektører (på 
vegne af grundejer) 

Randers SV Byudvikling 13054 

77 Museum Østjylland Hele kommunen Kulturarv 13057 
78 Karsten Mittrup 

Pedersen 
Stevnstrup Byudvikling 13060 

79 Randers Regnskov Randers by Generelt 13062 
80 Peter Runo Elsnab Stevnstrup Byudvikling 13065 
81 IF Alliancen Stevnstrup Byudvikling 13069 
83 Betina Søjberg Munkdrup Infrastruktur 13072 
84 PRO Developments 

A/S 
Randers NV Detailhandel og 

erhverv 
13078 

85 EHJ Energi A/S Randers SV Energianlæg 13080 
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86 Novus Tegnestue ApS Råsted Kulturarv 13079 
87 Bjørn Christiansen 

Landinspektører (på 
vegne af ejer) 

Randers SØ Byudvikling 13091 

88 Hørning og Omegns 
Borgerforening 

Hørning Energianlæg 13088 

89 Pro Developments 
A/S 

Randers NV Byudvikling 13093 

90 Bjørn Christiansen 
Landinspektører (på 
vegne af ejer) 

Randers SV Byudvikling 13092 

91 Pro Developments 
A/S 

Øster Bjerregrav Detailhandel og 
erhverv 

13102 

92 Eurowind Hele kommunen Energianlæg 13104, 
13105 

93 Simon Rosenberg 
Borup 

Hørning Energianlæg 13103 

94 Verdo Vand A/S Randers NØ Byudvikling 13107 
95 Langå 

Stationsforening 
Langå Kulturarv 13111 

96 Pro Developments 
A/S 

Randers NØ Detailhandel og 
erhverv 

13114 

97 Fårup Sønderbæk IF Fårup Rekreative 
områder 

13122 

98 Mike Møller Madsen Udbyhøj Byudvikling 13125 
99 Cyklistforbundet i 

Randers 
Hele kommunen Infrastruktur 13127 

100 Solveig Sørensen Randers by Byudvikling (SBSYS) 
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Statslige høringssvar 
 
A: Plan- og boligstyrelsen 

Plan- og boligstyrelsens høringssvar sammenfatter de statslige myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget med henvisning til de 
nationale interesser i kommuneplanlægningen. Høringssvaret omhandler: 

• Tilretning af støjkonsekvenszoner omkring forsvarets skydebaner 
• Tilføjelse til ramme 1.05.E.2 omkring bebyggelse i forhold til højspændingsledninger 
• Tilføjelse af retningslinje omkring eksisterende ledningsanlæg 
• Justering af retningslinjer for klimatilpasning Kl. 2 og Kl. 3 
• Retningslinjer for Grønt Danmarkskort 
• Redegørelse for dialog med nabokommuner i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort 
• Redegørelse for realisering af naturområder inden for Grønt Danmarkskort 
• Miljøvurdering af planens påvirkning på naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter 
• Supplerende grundvandsredegørelse for rammer 1.06.E.2, 4.00.T.11 og 5.01.O.5 
• Planlægningsmæssig begrundelse for placering af ramme 4.02.B.21 
• Tilpasning af områder til store husdyrbrug i forhold til bevaringsværdige landskaber 
• Ændringer i bevaringsværdige landskaber i forhold til Kommuneplan 2017 
• Bemærkninger omkring infrastruktur (fremgår mere detaljeret af vejdirektoratets høringssvar nedenfor) 
• Bemærkninger omkring jernbaneinteresser 
• Bemærkninger omkring Risikovirksomheder og anbefalede afstande 
• Bemærkninger fra stiftsøvrigheden (fremgår mere detaljeret nedenfor). 

Herudover har flere statslige myndigheder indsendt supplerende høringssvar, som beskrives nærmere nedenfor. 

Administrative bemærkninger 
Forvaltningen har i løbet af høringsperioden været i dialog med Plan- og boligstyrelsen, Forsvaret, Energinet, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, 
Vejdirektoratet, Banedanmark og Stiftsøvrigheden. Forvaltningen har på baggrund af denne dialog indgået aftale om, hvordan forskellige de 
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statslige bemærkninger håndteres. Vælger Bbyrådet ikke at følge denne aftale, kan kommuneplanen ikke vedtages, førend der har været fornyede 
drøftelser, og der er indgået en ny aftale med staten. Aftalerne medfører udelukkende ændringer af teknisk karakter,  

Ændringer som følge af dialog med de statslige myndigheder: 

• Støjkonsekvenszone ved Randers Skydebane er opdateres, så den stemmer overens med Forsvarets nyeste støjrapport. 
• Der tilføjes notattekst til ramme 1.05.E.2 omkring bebyggelse i forhold til højspændingsledninger og der tilføjes retningslinje omkring 

eksisterende ledningsanlæg. 
• Retningslinjer for klimatilpasning Kl. 2 og Kl. 3 justeres efter dialog med Kystdirektoratet. 
• Der tilføjes omkring Grønt Danmarkskort redegørelse for dialog med nabokommuner i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort 

samt redegørelse for realisering af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. 
• Der tilføjes kortfattet tekst i den sammenfattende redegørelse af planens påvirkning på naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter. 
• Der tilføjes supplerende grundvandsredegørelse for rammer 1.06.E.2, 4.00.T.11 og 5.01.O.5. 
• Der tilføjes en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placering af ramme 4.02.B.21 i forhold til bevaringsværdige landskaber. 
• Udpegning af områder til store husdyrbrug justeres, så der ikke er overlap med bevaringsværdige landskaber. 
• Ændringer i bevaringsværdige landskaber i forslag til Kommuneplan 2021 annulleres, og udpegning føres tilbage til Kommuneplan 2017, 

som bygger på landskabsanalyse fra 2012. 
• Der tilføjes til Virksomheder med særlige beliggenhedskrav – Risikovirksomheder omkring anbefalet afstand og dialog med 

risikomyndigheder. 
• Der tilføjes til Skovrejsning, at denne skal tage hensyn til vejbyggelinjer omkring overordnede vejnet. 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, at ændringerne vedtages som beskrevet ovenfor. 

 
B: Aarhus Stift 
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Stiftet gør opmærksomme på kirkernes status som særligt bevaringsværdige kulturmiljøer og som vigtige kulturhistoriske pejlemærker i 
landskabet. Stiftsøvrigheden konstaterer, at kommuneplan 2021 i de overordnede beskrivelser tager hensyn til kirker og de dertilhørende 
kulturhistoriske interesser. Det fremhæves, at kommuneplanen er en overordnet plan, der udstikker retning for kommunens udvikling, og som 
derfor er svær at kommentere på mere konkret i forhold til udvikling i nærområder til kirkerne. Derfor forbeholder stiftsøvrigheden sig ret til at 
komme med indsigelser imod mere konkret planer, der måtte komme for områder i tilknytning til kirkerne. 

Stiftet henstiller generelt til, at der i vindmølleplanlægningen fremstilles visualiseringer, der viser sammenspillet imellem de foreslåede vindmøller 
og kirkerne. Desuden er højden på omkringliggende bygninger og anlæg væsentlig i forhold til påvirkning af kirkerne, og disse bør placeres på en 
måde, der ikke forringer oplevelsen af kirkerne. Endvidere henstilles til tidlig inddragelse af stiftet i forbindelse med planlægning i nærhed til 
kirkerne. 

Administrative bemærkninger 
Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning, og Randers Kommune tilstræber fortsat god dialog med stiftsøvrigheden i forbindelse med 
planlægning, der vedrører kirker og kulturhistoriske interesser i tilknytning hertil. 

Anbefaling 
Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer, da det er af oplysende karakter. 
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C: Vejdirektoratet 

Tilslutningsanlæg til E45 
Vejdirektoratet bemærker, at det i forbindelse med VVM- undersøgelse for udvidelse af E45 er undersøgt, hvorledes den i kommuneplanen 
anførte motorvejstilslutning i Vorup Enge kan realiseres. Dette er fravalgt grundet trafikale, vej- og trafiktekniske samt sikkerhedsmæssige årsager, 
hvorfor Vejdirektoratet ikke mener, at der er grundlag for at opretholde reservationen. 

Skovrejsning 
Vejdirektoratet bemærker, at retningslinjen for skovrejsning ikke tager hensyn til vejbyggelinjer ved statsvejene. Det forudsættes, at 
skovrejsningsområder udpeget i kommuneplanen afgrænses af vejenes vejbyggelinjer. 

Vindmøller 
Vejdirektoratet forudsætter, at der ved placering af vindmøller tages højde for Erhvervsstyrelsens rapport ”Vindmøllers afstande til overordnede 
veje og jernbaner”, hvori det beskrives, hvordan vindmøller skal placeres i forhold til afstand til overordnet vejnet og jernbaner. 

Solcelleanlæg 
Det bemærkes, at det foreslåede solcelleanlæg 1.05.T.3 – Solcelleanlæg Viborgvej grænser op til statsvejen Viborgvej, der er pålagt vejbyggelinje. 
Et sådan anlæg kræver dispensation, der beror på konkrete vurdering og forudsætter konkret ansøgning til vejdirektoratet. 

Administrative bemærkninger 
Bemærkninger omkring motorvejstilslutning ved Vorup Enge behandles samlet under ”Infrastruktur” nedenfor. I forhold til Skovrejsning indskriver 
forvaltningen i redegørelsen til retningslinjen, at der skal tages hensyn til vejbyggelinjer omkring overordnede vejnet. I forhold til vindmøller er 
forvaltningen opmærksomme på vejledningen ’Vindmøllers afstand til overordnede veje og jernbaner’. I forhold til solceller er projektleder for det 
pågældende solcelleanlægsprojekt orienteret om, at etablering af solcelleanlæg inden for vejbyggelinjen for Viborgvej kræver dispensation fra 
Vejdirektoratet. 

Anbefaling 
De anbefalede ændringer fremgår af behandling af høringssvar fra Plan- og Boligstyrelsen ovenfor i afsnit A.  
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D: Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet finder, at kommuneplanforslaget er i overensstemmelse med Randers Kommunes Risikostyringsplan, herunder 
risikostyringsplanens indsatsområder og områder med risiko for oversvømmelse. 

I forhold til retningslinjekort anbefales det, at erosionskortet suppleres med farekort fra www.kystplanlægger.dk. Kortlægningen er en screening, 
og der bør derfor også udføres konkrete vurderinger ved konkrete projekter. 

Der er ved dialog med Kystdirektoratet forud for høringssvaret aftalt tilføjelser til retningslinjer Kl. 2 og Kl. 3. Kystdirektoratet finder dermed, at der 
taget tilstrækkeligt højde for inddragelse af afværgeforanstaltninger ved byudvikling, ændret arealanvendelse og særlige tekniske anlæg mv. i 
udpegede områder. 

Endvidere indeholder høringssvaret vejledende bemærkninger omkring planlægning i søterritoriet, inden for strandbeskyttelseslinjen samt i 
relation til klitfredning.  

Administrative bemærkninger 
Der er i forbindelse med dialog med Plan- og Boligstyrelsen og med Kystdirektoratet aftalt ændringer i forslaget, som fremgår af aftalenotatet med 
Plan- og Boligstyrelsen. Forvaltningen har taget øvrige anbefalingerne fra Kystdirektoratet, der er af mere vejledende karakter, til efterretning. 
Materialet fra kystplanlægger.dk vil blive brugt i den løbende planlægning af klimatilpasningen i Randers Kommune på kort og ikke mindst lang sigt 
samt i behandlingen af konkrete sager tæt ved kysten. Der indarbejdes en henvisning til www.kystplanlægger.dk  i kommuneplanen. 
Kortgrundlaget for erosion i kommuneplan 2021 bibeholdes som fremlagt i forslaget. 

Anbefaling 
De anbefalede ændringer fremgår af behandling af høringssvar fra Plan- og Boligstyrelsen ovenfor. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der 
henvises til siden Kystplanlægger.dk på siden i kommuneplanen under ”Læs mere”. 

 

http://www.kystplanl%C3%A6gger.dk/
http://www.kystplanl%C3%A6gger.dk/


 13 

E: Energinet Eltransmission 

Igennem forudgående dialog med Randers Kommune er det aftalt, at Randers kommune indsætter notattekst i ramme 1.05.E.2 samt tilføjer ny 
retningslinje Le. 2 samt redegørelse under afsnittet ”Ledningsanlæg”. Den aftalte tekst fremgår af aftalenotatet. 

Herudover finder Energinet retningslinje for vindmøller Vm.1 dækkende i forhold til ledningsanlæg. I tillæg til kort over Ledningsanlæg gør 
Energinet opmærksom på, at der også findes tilgængelige data for placering af transformatorstationer, hvilket er vedhæftet som kortbilag. 

Eltransmission gør opmærksom på, at deres ledningsanlæg er sikret igennem tinglyste servitutter, hvilket betyder, at der inden for en given 
afstand til ledningsanlæggene skal meddeles dispensation i forhold til fysiske ændringer. 

Eltransmission gør endvidere opmærksom på, at der ikke accepteres solcelleanlæg inden for servitutareal for ledningsanlæg. Der tillades endvidere 
ikke skovrejsning inden for servitutareal til luftledninger, og der anbefales respektafstand på 15 m. 

Afslutningsvist gør Eltransmission opmærksomme på, at der ved detailplanlægning for ramme 1.05.L.4, 1.09.O.4, 1.09.R.5 og 1.05.E.2 skal tages 
særlige hensyn til Eltransmissions ledningsanlæg. Endvidere påtænker Eltransmission udvidelse af transformeranlæg ”Station Hornbæk” inden for 
ramme 1.05.T.1, men planerne er ikke på nuværende tidspunkt konkrete nok til, at der kan udmeldes konkret arealbehov. Planerne vil berøre 
1.05.E.1 ”Thomas Edisons Vej”. 

Administrative bemærkninger 
Der er i forbindelse med dialog med Plan- og Boligstyrelsen og med Energinet aftalt ændringer i forslaget, som fremgår af aftalenotat fra Plan- og 
Boligstyrelsen. Forvaltningen tager Energinet Eltransmission øvrige bemærkninger, som har mere oplysende og vejledende karakter til 
efterretning.  

Anbefaling 
De anbefalede ændringer fremgår af behandling af høringssvar fra Plan- og Boligstyrelsen ovenfor. 
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Randers by: Ændringer i eksisterende rammer 

Resumé  Forvaltningens bemærkninger  Indstilling 

2 ønsker at udvide anvendelsen af 
ramme 1.05.B.7 i O. Hornbæk, så det 
også bliver muligt at etablere tæt-lav 
bebyggelse i området. Endvidere ønskes 
mulighed for etablering af etageboliger i 
form af et seniorboligområde med 
overdækket fællesareal på ca. 1 ha. 
 

 

 

2 Ramme 1.05.B.7 er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse, 
fællesanlæg og institutioner til dækning af bydelens behov. Arealet er ca. 30 
ha og udgør dermed en ny bydel. Området ligger adskilt fra byen mod øst, 
da en grøn kile/landområde løber fra golfbanen i syd mod et rekreativt 
område nord for byen. Området grænser på tre sider ud mod det åbne land. 
Mod syd ligger et større boligområde i form af åben-lav og tæt-lav i 1-2 
etager. 

For at sikre diversitet giver det god mening, i så store områder, at der kan 
bygges forskellige typer af boliger. Hvis kommuneplanrammens anvendelse 
udvides til også at omfatte tæt-lav åbnes der – på grund af arealets store 
størrelse – op for en væsentlig større mængde boliger. Ønskes der 
yderligere mulighed for etageboliger vurderes det, at den øgede 
bebyggelsestæthed medfører en så stor ændring, at det kræver fornyet 
høring. 

I forhold til ønske om seniorboliger, så giver planloven ikke mulighed for at 
regulere en specifik målgruppe/aldersgruppe af beboerne. Etageboliger 
giver dermed mulighed for alle beboergrupper. Hvis der skal etableres 
etageboliger, skal de placeres ud fra en samlet analyse af området. 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplanrammen til åben-lav fastholdes, 
men at der udarbejdes en helhedsplan for området, hvori det skal vurderes i 
forhold til offentlige servicefunktioner som institutioner og skole, om 
anvendelsen kan ændres til at rumme både åben-lav og tæt-lav – og evt. et 
mindre afgrænset etagebyggeri i maks. to etager. 

 

2 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
indledes en dialog med 
ansøger om 
udarbejdelse af 
helhedsplan for hele 
kommuneplanrammen. 
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27 ønsker at indskrænke to grønne kiler 
ved Nordskellet. Der argumenteres for, 
at de to grønne kiler efter justeringerne 
vil have tilstrækkelig bredde. 
En del af grundejers matrikel er omfattet 
af rekreativt område (ramme 1.06.R.14). 
Ejer foreslår, at en del af den grønne kile 
overgår til boligramme 1.06.B.22, og at 
der her placeres daginstitution eller 
dagligvarebutik, hvilket mangler i 
området. 
 
For det andet ønskes grøn kile i ramme 
1.06.R.8 indskrænket og areal overført til 
boligformål i ramme 1.06.B.7. En del af 
matriklen ønskes fortsat i landzone. 
 

27 Arealerne indgår som en del af den grønne struktur omfattet af 
kommuneplanens retningslinjer. De grønne strukturer skal blandt andet 
sikre naturoplevelser helt inde i bymæssige områder, f.eks. ved at give plads 
til rådyr, harer, pindsvin og fasaner helt tæt på boligområderne. Det er 
ligeledes væsentligt, at disse grønne strukturer har forbindelse ud til det 
omgivende åbne landskab. 

Forvaltningen vurderer, at en indskrænkning af de rekreative 
mellemliggende grønne arealer mellem boligområderne vil svække den 
grønne struktur og forbindelsen til det åbne land. Syd for ramme 1.06.B.7 er 
den grønne struktur allerede indsnævret til mere eller mindre stibredde. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

Oprindelig landejendom i ramme 1.06.B.7 er planlagt overført til byzone, 
hvilket kun kan ske med lokalplanlægning for ejendommen. Ejendommens 
placering i fremtidig byzone vurderes at være hensigtsmæssig, da 
ejendommen ligger omkranset af byzone, ligesom offentlige servicetilbud i 
nærområdet udbygges i takt med byens udvikling. 

Hvis Byrådet ønsker at imødekomme ønsket om yderligere udlæg til 
boligformål, vil det medføre fornyet offentlig høring med fordebat efter 
planloven samt udarbejdelse af kommuneplantillæg.  

27 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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35 foreslår at en del af ramme 1.02.B.40 
– Hadsundvej/Nørre Boulevard ændrer 
anvendelse fra åben-lav til etageboliger i 
tre etager med bebyggelsesprocent på 
80 %. Der findes etagebyggeri i området, 
og området er i nærhed til Randers 
Midtby. 
 

 

 

35 Området indeholder i dag etageboliger på ca 2,5 etager og erhverv – 
men udgør kun en lille del af rammeområdet. Det resterende område er 
præget af åben-lav bebyggelse med ældre villaer, hvor facaden er trukket 
ud mod vejen. Langs Hadsundvej mod nord fra krydset Nørre Boulevard 
tynder området ud fra mindre etageboliger til åben-lav bebyggelse. En 
ændring af rammen langs Hadsundvej vil give mulighed for en fortætning og 
dermed en væsentlig ændring af områdets karakter  

 

35 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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38 ønsker boligramme i grøn kile 1.05.L.7 
i Hornbæk. Indsender argumenterer for, 
at landbrugsdrift i området vil give gener 
for beboerne, og at det derfor vil være 
mere hensigtsmæssigt, at området bliver 
udnyttet til boliger. 

38 Området ligger som en del af kommuneplanens udpegning af grøn 
struktur, der skal sikre naturoplevelser helt inde i bymæssige områder, 
f.eks. ved at give plads til rådyr, harer, pindsvin og fasaner helt tæt på 
boligområderne. Det er ligeledes væsentligt, at disse grønne strukturer har 
forbindelse ud til det omgivende åbne landskab. Arealet ligger i en 
sammenhængende grøn kile mellem Svejstrup i nord og landskabet omkring 
Gudenå og Nørreå i syd med rekreativ værdi for omkringliggende 
boligområder. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

Det er forvaltningens vurdering, at den ønskede anvendelse vil være en 
markant ændring i området. 

Området som ønskes udstykket er ligeledes udpeget som område med 
ønsket skovrejsning. Der ligger beskyttet dige i skel syd for matrikel 10bt, 
der ikke må gennembrydes jf. Museumsloven. 

Såfremt Byrådet ønsker at imødekomme, at landområdet udlægges til 
boligområde vil det medføre fornyet offentlig høring med fordebat efter 
planloven og udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

 

38 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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41 ønsker til at etablere nyt boligbyggeri 
på ejendommene Nattergalvej 33 og 
Økonomivej 4, 8930 Randers NØ. 
Boligprojektet indeholder 6 tæt-lave 
boligenheder fordelt på to bebyggelser 
med hhv. 2 og 4 boligenheder. Projektet 
indeholder desuden en ny vejforbindelse 
mellem Nattergalvej i syd og Økonomivej 
mod nord. 

41 Ejendommene Nattergalvej 33 og Økonomivej 4 er omfattet af 
Kommuneplanramme 1.02.B.40, der i forslag til Kommuneplan 2021 
udlægger områdets anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. Rammen består primært af 
ældre villaer (åben-lav) placeret med facaden langs vejene i en samlet 
struktur. Hvis boligprojektet skal gennemføres vil det forudsætte, at 
rammeområde 1.02.B.40 ændres, så der kan etableres tæt-lav 
boligbebyggelse (rækkehusbebyggelse), hvilket potentielt vil ændre hele 
områdets udtryk og boligtæthed. 
 
Grundejeren har tidligere ansøgt om dette projekt og fået afslag bl.a. med 
henvisning til at tæt/lav boligbebyggelse vil være i strid med 
kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse, samt at boligprojektet vil 
øge fortætningen af områdets tiltænkte bebyggelsesstruktur. 

 

41 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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51 ønsker at der udlægges en 
boligramme på matr 6fb i Romalt op ad 
Grenåvej til åben-lav og tæt-lav. 
 

 

 

51 Arealerne er i kommuneplanforslaget udlagt i ramme 1.03.L.3 til 
Landskab- og naturområder mellem bydele. Hensigten med rammen er bl.a. 
at skabe afstand mellem bydele og sikre, at der er afstand mellem boliger og 
indfaldsveje med støj og trafik. Langs indfaldsvejene kan man således se ind 
til byen hen over landskabet. Området er endvidere omfattet af Grøn 
struktur, som er beskrevet i kommuneplanforslaget som arealer, der søges 
friholdt for bebyggelse for at sikre større sammenhængende rekreative 
arealer med forbindelse til det åbne land og rekreative muligheder udenfor 
byen. 

Grenåvej er en af Randers store trafikerede indfaldsveje. Området vil være 
støjbelastet, hvilket er foreslået løst med etablering af støjvold. En støjvold 
kan sikre, at et boligområde kan rummes indenfor vejledende 
støjgrænseværdier, men kan samtidig opleves som en uhensigtsmæssig 
fysisk og visuel barriere fra både vejen og boligområderne.  

Der er i kommuneplanforslaget ikke restrummelighed til at udlægge 
yderligere areal, så såfremt Byrådet ønsker at imødekomme, at 
landområdet udlægges til boligområde, vil det medføre fornyet offentlig 
høring med fordebat efter planloven og udarbejdelse af 
kommuneplantillæg. 

51 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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53 ønske om at ændre en del ramme 
1.05.R.7 – Boldbaner ved Gl. Viborgvej i 
Hornbæk til boligramme til tæt-lav 
bebyggelse. 
 
 

 

 

53 Ramme 1.05.R.7 er i forslaget til kommuneplan 2021 ændret fra en 
offentlig ramme til en rekreativ ramme med udgangspunkt i at statens 
datamodel (plandata) foreskriver, at idrætsanlæg registreres som rekreative 
arealer. Selve rammebestemmelserne er overført uændret.  

Hele matriklen - som ansøger ønsker ændret til boliger - er omfattet af 
lokalplan 620, som udlægger arealet til boldbaner. Lokalplanen blev 
udarbejdet for at give mulighed for at idrætsfaciliteterne i byen kunne have 
et fælles stærkt samlingspunkt, og de tidligere boldbaner kunne udvikles til 
boliger. På grund af vækst i byen øges ønsket om flere rekreative faciliteter, 
og dermed behov for mere areal til boldbaner o.lign. Kultur og Fritid udtaler, 
at ”der er grundlag for at udvide fritidsfaciliteterne, og at arealerne derfor 
ikke bør bebygges med boliger – særligt i lyset af, at det er her 
udviklingsmulighederne for idræt er”. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet, sport og oplevelser i byen og 
er således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

53 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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54 ønsker ændring af ramme 1.10.R.6 
ved Sdr. Borupvej 25 til boligformål. 
Matriklerne var i kommuneplan 2017 
udlagt til erhvervsformål i ramme 
1.10.E.10, mens forslag til kommuneplan 
2021 ligger op til en ændring til rekreativ 
anvendelse. 

 

54 I kommuneplan 2017 var matriklerne udlagt til erhvervsområde men ikke 
omfattet af lokalplan. Umiddelbart syd for matriklerne er der lokalplanlagt 
for et større erhvervsområde – hvori der også er udlagt en afstandszone og 
beplantningsbælte – for at beskytte boligerne i Sdr. Borup mod 
miljøkonflikter i forhold til erhvervsområdet. 

 
Rammen til erhverv er derfor ændret til rekreative formål, da det ikke er 
hensigtsmæssigt at udlægge en stribe erhverv mellem byen og en 
afstandsbuffer. Ændringen til rekreativt område vil sikre en forøgelse af 
afstanden mellem boliger og erhverv – og dermed mindske potentielle 
miljøkonflikter, ligesom byens karakter af store grunde med mere spredt 
bebyggelse sikres. 

 
Stort set hele Sdr. Borup er omkranset af rammer til erhvervsområde, og 
rent planmæssigt er det derfor ikke hensigtsmæssigt at udvide rammerne 
for boliger. Der er i Randers Kommune generelt udlagt tilstrækkeligt med 
arealer til boliger, svarende til de næste 12 års behov. 

 
Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

 
Forvaltningen anbefaler, at den rekreative ramme fastholdes, da boliger 
placeret tættere på erhvervsområdet kan skabe potentielle konflikter, 
ligesom det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt med en udvidet 
fortætningsmulighed for boliger omkranset af erhverv. 

54 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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74 ønsker at hæve den maksimale 
bygningshøjde i rammeområde 1.02.BE.4 
– Mariagervej/Frejasvej i Randers til 12 
eller 15 m. Der argumenteres for, at 
omkringliggende rammer tillader større 
bygningshøjde. 

74 Rammen er en del af forløbet langs Mariagervej og nord for rammen 
ligger Falbeparken med en maksimal tilladt bygningshøjde på 20 meter. 
Mod syd er den maksimale bygningshøjde angivet til 15 meter. Ved at hæve 
den maksimale bygningshøjde til 12 meter gives der mulighed for at 
fortætte området i højden, hvilket kan være med til at skabe et 
sammenhængende forløb langs Mariagervej. 
 
Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre ændring, og at 
ændringen derfor kan indarbejdes i den endelig kommuneplan uden fornyet 
høring. 

74 Forvaltningen 
anbefaler at 
høringssvaret 
imødekomme delvist 
ved at ændre højden 
på ramme 1.02.BE.4 til 
12 meter. 

75 ønsker boligramme på matr. 5E, 
Neder Hornbæk by til opførelse af 11 
tæt-lav boliger. 
 

75 Området, som boligerne ønskes placeret i, ligger i en grøn kile mellem 
landskabet omkring Gudenåen og Doktorparken og har høj rekreativ værdi. 
Hele området er omfattet af udpeget lavbund. Området er endvidere udlagt 
til naturområde til friholdelse af alt bebyggelse. Den ønskede bebyggelse 
med 11 tæt-lav boliger vil opbryde den sammenhængende oplevelse af 
naturområdet og give en markant ændring af området. Arealet, hvor der 
ønskes boliger på, falder i terrænet ud mod den resterende del af det 
rekreative område, som for en stor del ligger under kote 3. Hermed er der 
øget fokus på oversvømmelsesrisiko og tiltag i forhold til klimatilpasning. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 

75 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 
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76 ønsker at ændre en rekreativ ramme 
til boliger ved matr. 51 og 13a i Vorup. 
Der ønskes mulighed for at nedrive 
eksisterende bygninger på arealet og 
opføre åben-lav og tæt-lav.  
 

 

76 Ejendommene ligger som en del af en rekreativ ramme og er endvidere 
omfattet af byplanvedtægt, som udlægger arealet til offentlige formål i form 
af park. Umiddelbart nord for ejendommene er jorden kommunalt ejet og 
indeholder rekreative elementer som stier og en sø til gavn for områdets 
beboere. Søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven §3. Generelt er der 
massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til at fortætte til 
boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at skabe 
muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er således et 
vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i.  

Randers kommune har været i dialog med tidligere ejer om køb af arealet, 
så det rekreative areal kunne udvides. Arealet indgår i et netværk af grønne 
områder forbundet med stier, og det kommunale areal vurderes at være et 
aktivt område for byens borgere, som med fordel kunne udvides efter 
hensigten i byplanvedtægten. Der er ikke et planmæssigt behov for at 
inddrage en rekreativ ramme til byudvikling for nu. 

Forvaltningen anbefaler, at den rekreative ramme fastholdes, så der fortsat 
er sammenhængende rekreative muligheder i bydelen. 

76 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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87 der ønskes ramme til boligformål 
inden for ramme til rekreative formål. 
Indsender bemærker, at området i 
lokalplan 105 i Neder Romalt er udlagt 
som område, der skal friholdes for 
bebyggelse.  

 

87 Området er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål og skal 
friholdes for bebyggelse af enhver art. Området er også omfattet af 
lokalplan nr. 105 Neder Romalt, hvori det beskrives, at den pågældende 
matrikel skal friholdes for bebyggelse. Lokalplanen beskriver, at det ønskes 
at bevare landsbyens bebyggelsesmæssige struktur og særlige atmosfære 
og forhindre bymæssig spredning. Landsbyen skal sikres mod egentlig 
byvækst, der i kommuneplanen defineres som mere end 10 boliger over fire 
år. Kommuneplanens retningslinjer beskriver desuden også, at byvækst skal 
foregå i kommunens lokalbyer, centerbyer og hovedby. Det ønskes ligeledes 
i lokalplanen, at arealerne mellem landsbyen og de omkringliggende 
boligområder skal forblive som et sammenhængende grønt bælte af 
landskabelige karakter friholdt for bebyggelse og beplantning. 

Området er kategoriseret til at have særlige geologiske interesser og 
specifikke geologiske bevaringsværdier, hvorfor det er særligt vigtigt, at alt 
bebyggelse indpasses i det eksisterende landskab. Det vil være nødvendigtat 
udarbejde ny lokalplan for det pågældende område. En ændring af 
kommuneplanen vurderes endvidere at være en større ændring, der vil 
kræve fornyet høring. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

87 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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89 ønsker den eksisterende boligramme 
1.06.B.5 (Guldborgvej i Helsted) udvidet 
med et areal på 2,2 ha. Boligprojektet 
forventes at indeholde ca. 50 
boligenheder, der er målrettet ældre 
beboere, som hermed kan blive boende i 
bydelen, med mulighed for bl.a. 
faciliteter til fælles aktiviteter. 
 
Projektudvikleren henleder 
opmærksomhed på, at udvidelse med 
mindre arealer til byvækst, som 
eksempelvis afrunding af en ujævn 
bykant, kan foretages uden at der skal 
ske en omfordeling af arealer, eller 
kommunerne skal dokumentere behovet 
ved hjælp af beregningsmetoden for 
kommunens faktiske boligbehov 
 
Projektet har fælles snitflader med det 
projekt, der behandles i høringssvar nr. 
84 om centerlignende formål. 
 

89 Området ved Egegårdsvej 2 i Helsted ligger forholdsvis tæt på Motorvej 
E45 i et område, hvor nærliggende boligområder generes af støj. Der er 
tidligere udarbejdet en støjberegning for arealet ifm. ønske om at udnytte 
arealet til boligformål. Beregningen viste, at det ikke var muligt at overholde 
de vejledende støjkrav. I støjberegningen var der medregnet en 4 meter høj 
skærm ved motorvejen, en 8,5 meter høj randbebyggelse mod Hobrovej og 
motorvejen, samt en 5,5 meter høj vold mod Egegårdsvej. 
 
I skitseprojektet (som ikke dækker hele det ønskede areal) er der vist 50 
tæt-lave boligenheder omkranset af støjvold mod nord, øst og vest. For at 
imødekomme projektet skal rammeområde 1.06.B.5, udvides mod nord. 
Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er en optimal måde at lave 
byudvikling på, samt at området vurderes uegnet til støjfølsom anvendelse 
som boligformål. 
 
Desuden er det forvaltningens vurdering, at der er tale om et boligprojekt, 
hvor reglen om en mindre afrunding af bykanten ikke kan anvendes, da 
projektet omhandler en regulær udstykning med over 50 boligenheder. Der 
er i forvejen en stor restrummelighed i Helsted i området nord for 
Nordskellet 
 
 

89 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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.  

90 ønsker mulighed for tæt-lav 
bebyggelse inden for boligramme til 
åben-lav på matrikel 48a Vorup by, 
Vorup.  

90 Den pågældende ejendom ligger midt i et karakteristisk udbygget 
boligområde fra 1970’erne, hvor stort set alle boligerne er opført som åben-
lav bebyggelse. Der er ikke lokalplan for ejendommen. Generelt er der i de 
ældre boligområder et øget ønske om at etablere tæt-lav boliger ved at 
fjerne ældre en families huse og fortætte ved at bygge række- eller 
dobbelthuse.  

Opdelingen i rammerne sker for at sikre en diversitet og karakteristika i 
byen – at nogen områder giver mulighed for noget byggeri, og andre 
områder noget andet. Rammen som den pågældende ejendom ligger 
indenfor - er udlagt til udelukkende åben-lav. Forvaltningen vurderer, at 
åbnes der for tæt-lav kan der ske en markant ændring i områdets karakter, 
da der med tiden kan ske en væsentlig fortætning. 

 

90 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Byudvikling i landsbyer og lokalbyer 

Resumé  Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

4 ønsker udvidelse af rammeområde 
4.13.BE.1 og landsbyafgrænsning i 
Nørbæk omkring matr.nr. 16a Nørbæk By, 
Nørbæk. Ejer ønsker at udnytte arealet på 
5.595 m2 til åben-lav boligbebyggelse. 

 

4 Området ligger i kanten af landsbyen og er omfattet af udpegninger til 
særligt landskab og geologiske interesser. 

Områder til byudvikling er de områder, der er planlagt til byzone. Udlæg af 
nye større rammer til byudvikling på mere end 4 boliger på 10 år skal ske 
ved Randers by, centerbyer og lokalbyer. Nørbæk er i kommuneplanen 
udpeget som landsby i landzone. Landsbyer og mindre byer skal forblive 
landzone og som følge deraf, er der begrænsninger på udviklingen i byerne. 
Byudvikling i landsbyer sker ved huludfyldning og afrunding. 

I Nørbæk er der allerede nu eksisterende muligheder for udstykning til 
boligbebyggelse inden for eksisterende ramme og landsbyafgrænsning.  

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for udvidelse af 
landsbyafgrænsningen eller yderligere rammeudlæg. 

4 Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
ikke imødekommes. 
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9 ønsker udvidelse af ramme for Lem by 
for matrikel 5h. Ønsket er mulighed for 
byudvikling af åben-lav og tæt-lav 
bebyggelse. 

 

9 Udlæg af nye større rammer til byudvikling på mere end 4 boliger på 10 år 
skal ske ved Randers by, centerbyer og lokalbyer. Lem er i kommuneplanen 
udpeget som landsby i landzone. Landsbyer og mindre byer skal forblive 
landzone og som følge deraf, er der begrænsninger på udviklingen i byerne. 

En del af Lem er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med 
middelværdi, og landsbyen har en bevarende lokalplan. Udvikling bør derfor 
primært ske ved omdannelse af eksisterende boligmasse, hvor gårdlænger 
er omdannet til boliger eller huludfyldning. Den ønskede udvidelse er ca. 1,3 
ha og vurderes at kunne indeholde ca. 10-12 boliger 

Lem er generelt meget komplet i sin bebyggelsesstruktur, og de forskellige 
områder med hver deres karakter danner tilsammen en fin helhed. Der er 
flere ejendomme indenfor landsbyafgrænsningen, hvor der er mulighed for 
huludfyldning. Det ser dog ud til, at det tidligere har været hensigten at 
udvide boligområdet ved Damtoften ud på matrikel 5h, men forvaltningen 
vurderer, at en udvidelse ikke kan ske uden en fornyet høring. 

9 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes.  

Forvaltningen 
anbefaler at der 
indledes en dialog med 
grundejer om udvikling 
i landsbyen. 

21 efterlyser strategi for fremtidig 
udvikling af Udbyhøj, særligt grundet 
havnen og Naturpark Randers Fjord og 
heraf flere turister. Der er brug for nye 
grunde til boliger og sommerhuse og en 
ældre lokalplan 68-N i området bør 
fornyes. 

98 ønsker mere konkrete tiltag for 
udviklingen af Udbyhøj og status for 
lokalplan 68 i byen. 

 

21, 98 Udbyhøj er beliggende i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er 
fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra 
strandkanten og ca. 3 km ind i landet. Det er ikke muligt at udlægge nye 
rammer til sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen.  

Inden for kystnærhedszonen stilles der særlige krav til planlægning for og 
lokalisering af nybyggeri og større udvidelser af eksisterende ferie- og 
fritidsanlæg. Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende 
turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende 
bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, ligesom der kræves en 
særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. 

21,98 Forvaltningen 
tager høringssvaret til 
efterretning. 

Forvaltningen har i 
forskellige 
sammenhænge fokus 
på 
udviklingsmuligheder 
af by og havn. 
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Der er mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse på Rylevej og tæt-lav 
bebyggelse indenfor lokalplan 68-N ved Færgevej. Arealerne er ikke 
byggemodnet. Arealerne kan sælges som storparceller.  

Udviklingsudvalget besluttede på møde i maj 2021, at forvaltningen skal se 
nærmere på udviklingsmulighederne i Udbyhøj – til nærmere drøftelse i 
udvalget. Der afholdes borgermøde i Udbyhøj juni 2021 for drøftelse af 
udviklingsmulighederne omkring Udbyhøj Havn. Der pågår ligeledes 
drøftelser omkring et aktivitetshus på havnen.  

25 ønsker udvidelse af ramme til 
etablering af bofællesskab med ca. 25 
boliger i Støvring. Landsbyen har brug for 
et løft, og bofællesskaber har flere 
fordele, blandt andet i forhold til 
fællesskab og trivsel.  

 

25 Ejendommen, hvor bofællesskabet ønskes etableret, er ikke omfattet af 
landsbyrammen i kommuneplanen. Der er tale om en landbrugsejendom, 
hvor landbrugsbygningerne ligger i landsbyen, men altså uden for 
landsbyrammen i kommuneplanen. 

Et bofællesskab vil ofte kunne etableres på en landzonetilladelse, hvis det 
etableres i overflødiggjorte landbrugsbygninger. 

Hvis der er tale om nyopførelse af boliger til bofællesskabet kan det kræve 
ny planlægning. Retningslinjen Bl 4 angiver at: ”I landsbyer kan der ske en 
begrænset vækst. Bebyggelse i landsbyer og mindre landsbyer skal ske 
indenfor landsbyens afgrænsning”. Og i redegørelsen til retningslinjen står 
bl.a.: ”I landsbyer, der er omfattet af kommuneplanens rammer, kan byggeri 
som udgangspunkt alene dække helt lokale behov, og der kan ikke ske 
egentlig byvækst. Det vil sige, at der i landsbyer kan ske en vækst på højst 10 
boliger over fire år. Nybyggeri kan kun ske indenfor landsbyens afgrænsning, 
og det bør som hovedregel ske som huludfyldning. ” 

Karakteren af det ønskede bofællesskab skal afklares inden der kan tages 
stilling til, om behandlingen af ønsket skal ske efter landzonereglerne eller 
om det forudsætter ny planlægning. 

25 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes.  

Forvaltningen 
anbefaler men at der 
indledes dialog med 
landsbyen og ansøger. 
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40 ønsker at ændre rekreativ ramme 
5.06.R.2 i Mellerup til boligformål, 
således at det bliver muligt at udstykke 
området. 

 

 

 

40 Området er udpeget som kirkeindsigtsområde, levested for 
flagermus/bilag IV-arter, grøn struktur og ligger indenfor kirkebyggelinje.  

Den grønne struktur, skal blandt andet sikre naturoplevelse helt inde i 
bymæssige områder, f.eks. ved at give plads til rådyr, harer, pindsvin og 
fasaner helt tæt på boligområderne. 

Anvendelsen af grunden i kommuneplan 2021 i forhold til Kommuneplan 
2017 er uændrede. I landzoneadministrationen gives tilladelser på baggrund 
af kommuneplanens rammer og landsbyregistreringens anbefalinger. I dette 
tilfælde anbefaler landsbyregistreringen at friholde området for byggeri. 

Generelt er der massivt pres på de rekreative områder i byerne i forhold til 
at fortætte til boliger og/eller erhverv. De rekreative områder er med til at 
skabe muligheder for mødesteder, diversitet og oplevelser i byen og er 
således et vigtigt element for at skabe byer, som er gode at leve i. 

Det vurderes, at en byudvikling på et fælles rekreativt areal med indsigt til 
kirken og den medfølgende trafik vil forstyrre landsbymiljøet, ligesom det 
kan forstyrre levesteder for bilag IV-arter. 

Såfremt Byrådet ønsker at imødekomme, at den rekreative ramme 
udlægges til boligområde vil det medføre fornyet offentlig høring med 
fordebat efter planloven og udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

40 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

 

47 ønsker udvidelse af boligramme i 
Asferg i forlængelse af igangværende 
projekt (Lokalplan 657 vedtaget i 2019). 
De opførte rækkehuse i etape 1 og 2 er 
solgte eller udlejede, og der er 
befolkningsudvikling og lokal vækst. Der 
henstilles til at omlægge planlagt 
omfartsvej, der går igennem det ønskede 

47 Asferg er jf. kommuneplanens bymønster udpeget som lokalby. 
Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at 
skabe vækst og nybyggeri. Det tilsigtes, at kommuneplanens rammer giver 
mulighed for udvikling – herunder at private kan udstykke nye byggegrunde. 

Det ønskede areal ligger hen over en planlagt omfartsvej. Linjeføringen i 
infrastrukturplanen er en skitseret linjeføring, som forvaltningen kan justere 
længere mod syd for at give plads til mere byudvikling. Dog skal det sikres, 

47 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
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areal. 

 

at der skabes en hensigtsmæssig afstand til boliger, så byen ikke 
støjbelastes unødigt. Arealet er omfattet af udpegning til mulig fremtidig 
byvækst. 

Asferg er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og er sårbar overfor 
udtynding. Udvikling skal ske med øje for eksisterende landsbystruktur og i 
henhold til landsbyregistreringen fra 2011. Herunder er det forvaltningens 
vurdering, byen i højere grad bør afrundes, og at byudvikling skal ske 
tættere på den oprindelige landsby, jf. statslige regler om byudvikling 
indefra og ud som byafrunding eller huludfyldning. 

Udlæg af ny ramme vil medføre fornyet høring. Forvaltningen anbefaler 
derfor, at der opsættes en særskilt proces med Asferg om fremtidig 
udvikling. 

indledes en dialog om 
udvikling af byen. 

 

 

 

 

57 ønske om udvidelse af landsbyrammen 
for Øster Tørslev ved Gjerlevvej 23 (matr. 
5a). Der ønskes at udvikle området med 
åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

66 ønske om byudvikling på matr. 4a i 
Øster Tørslev. Ejeren har opsagt sin 
tilladelse til dyrehold og ønsker at opføre 
et antal udlejningsboliger på arealet. 
Stuehuset ønskes bevaret, mens 
resterende bygninger på grunden ryddes.  

 

57, 66 Øster Tørslev er i kommuneplanen udpeget som lokalby. Lokalbyer er 
byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og 
nybyggeri. Det tilsigtes, at kommuneplanens rammer giver mulighed for 
udvikling – herunder at private kan udstykke nye byggegrunde.  

I kanten af Øster Tørslev ligger der enkelte landbrug, som nu aktivt er under 
afvikling. For at understøtte, at overflødige bygninger enten udnyttes til 
andre formål - eller helt fjernes - vurderes det hensigtsmæssigt at arbejde 
for nye muligheder på arealerne – til gavn for hele byen. En udvidelse af 
byen vil medføre en fornyet høring, så det sikres, at planlovens krav om 
offentlighed overholdes – herunder at naboerne har lejlighed til at udtale 
sig. 

 

57,66 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes.  

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
indledes dialog med 
ansøger om en proces i 
Øster Tørslev, som 
undersøger 
mulighederne for ny 
anvendelse på de 
konkrete arealer. 
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68 ønsker at udvide landsbyramme 
4.20.BE.1 Blenstrup by, så den omfatter 
indsenders ejendom. 

 

68 Landsbyafgrænsningen omkring Blenstrup er i kommuneplanen ikke den 
samme som den afgrænsning, der benyttes i landsbyregistreringen. 
Kommuneplanens afgrænsning er fokuseret omkring den tættere 
bebyggelse, ligesom den som udgangspunkt ikke omfatter 
landbrugsbedrifter. Den ønskede ændring af landsbyafgrænsningen i 
kommuneplanen vil medføre en ikke ubetydelig udvidelse af landsbyen med 
en række spredt bebyggelse og ejendomme – og dermed en betydelig 
mulighed for huludfyldning og afrunding. Da bebyggelsen er forholdsvis 
spredt vurdere forvaltningen, at en udvidelse – med de muligheder som det 
medfører, vil give en uhensigtsmæssig fortætningsmulighed i det åbne land. 
Særligt da ejendommen ikke umiddelbart ligger i forlængelse af 
eksisterende landsbyafgrænsning.  

68 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Øster Bjerregrav: Ny boligramme og eksisterende muligheder 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 72 
omhandler indsigelse mod ny boligramme 
ved 4.02.B.21 – Boliger nord for 
Erantisvej, da eksisterende beboere ved 
Erantisvej mister udsigt. 

14, 22 henviser til Miljøvurdering af 
Forslag til Kommuneplan 2021, hvor det 
fremgår, at boligrammen vil medføre 
væsentlige påvirkninger af landskabet. 

15 henviser til andre muligheder, 
herunder Lokalplan 537, forlængelse af 
Fasanvej med ny boligramme, vest for 
Erantisvej i retning mod O. Fussing. 

18 anfægter ikke nyudlægget direkte, 
men ønsker at byggegrunde i lokalplan 
537 udbydes til salg, da det fremhæves at 
størstedelen af byggegrundene i lokalplan 
664 er solgt. Der argumenteres for, at 
byggegrundene er attraktive for 
potentielle tilflyttere. 

24 henviser endvidere til andre 
muligheder ved Over Fussing, vest for 
Erantisvej, hvilket ifølge indsender vil 
styrke fællesskabet mellem Over Fussing 
og Østre Bjerregrav. Herudover henvises 

12,13,14,15,16,18,22,24,26,29,72 Ramme 4.02.B.21 ligger i forslag til 
kommuneplan 2021 i en udpegning til særlige landskabelig interesse. Et 
væsentligt argument i mange af indsigelserne er, at boligområdet påvirker 
landskabet, og at det fratager ejendomme ved Erantisvej udsigten over det 
storbakkede landskab. En reduktion i etageantal og bygningshøjde vil 
mindske påvirkningen af landskabet. I forbindelse med den eventuelle 
videre planlægning for ramme 4.02.B.21 skal der også være et særligt fokus 
på indpasning af boligområdet i landskabet og afrunding af byen. 

Øster Bjerregrav har i befolkningsprognosen for 2021-2031 en fremgang på 
+252 indbyggere. Der findes alternativer, bl.a. arealer tættere på Viborgvej
herunder et kommunalt areal, som allerede er lokalplanlagt.

Særlig planlægningsmæssig begrundelse for placering af boligramme 
4.02.B.21: 
Øster Bjerregrav er placeret i den ene af to vækstretninger i Randers 
Kommune udpeget i Planstrategi 2018, hvorfor der er stort fokus på 
udviklingsmuligheder i byen. I kommuneplanrevisionen er der derfor 
omfordelt boligrammer i forholdet 1:1 i Østre Bjerregrav. Således er 
boligramme 4.02.B.18 beliggende ved Viborgvej og beliggende i udpegning 
til bevaringsværdigt landskab udtaget og tilsvarende areal er udlagt nord for 
Erantisvej. 4.02.B.18 var i strid med kommunens ønske om at opretholde 
adskillelse mellem Over Fussing og Østre Bjerregrav og sikre det åbne 
landskab og adskillelsen mellem land og by. Endvidere havde den henligget i 
minimum 12 år uden interesse for udvikling. 

Det er vanskeligt at finde arealer til byudvikling i Østre Bjerregrav. Dette 
skyldes, at arealerne tættere mod Viborgvej er potentielt støjbelastede og 
beskyttelsen af disse områder mod støj kan forringe kvaliteten af 

12,13,14,15,16,18,22,2
4,26,29,72   
Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler at reducere 
etageantallet i ramme 
nr. 4.02.B.21 fra 2 
etager til maks. 1 etage 
og reducere 
bygningshøjden fra 8,5 
m til maks. 6 m. 
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til muligheder i lokalplan 537 og på 
Løvsangervej. 

26 henviser til eksisterende muligheder i 
lokalplan 537 og grunde heri, der kan 
udbydes til salg og muligheder på areal 
for tidligere ramme 4.02.B.18. 

29 henviser herudover til det 
bevaringsværdige landskab og tidligere 
planer om naturstier i området. Der 
henvises til eksisterende muligheder, der 
kan udbydes til salg på kommunalt ejet 
jord samt eksisterende huse til salg. 
Indsender vurderer derfor ikke, at der er 
behov for yderligere udstykninger. Der 
peges på alternative placeringer mellem 
Over Fussing og Øster Bjerregrav samt øst 
og vest for Kirkevej. 

72 Høringssvaret omhandler ny 
boligramme 4.02.B.21 i Øster Bjerregrav 
og ønske om at udvide den foreslåede 
ramme nord for Erantisvej. Der henvises 
til, at der i flere år har manglet 
byggegrunde i Øster Bjerregrav. Der 
lægges vægt på Øster Bjerregravs 
placering i vækstområde. Der er vedlagt 
skitseforslag til bebyggelse. 

 

 

byudviklingen og potentielt skæmme landskabet. Øst for byen er der flere 
bindinger, herunder nærhed til husdyrbrug og deraf afledt 
lugtkonsekvenszoner samt potentielle miljøkonflikter med erhverv i ramme 
4.02.E.1. Mod nord er der potentielle konflikter med kirkeindsigtsområdet. 

Boligramme 4.02.B.21 er placeret ud fra et indkommet ønske om 
byudvikling. Rammen er placeret efter et princip om byudvikling indefra og 
ud og som afrunding af byen, således at den landskabelige indgriben 
mindskes (der er eksisterende by på to sider og således kun én side mod det 
åbne land). Boligrammen placeres i naturlig forlængelse af eksisterende 
boligområde ved Erantisvej, hvor der er reserveret areal til forlængelse af 
eksisterende veje i tidligere planlægning. Der vil i lokalplanlægningen blive 
taget særligt hensyn til at indpasse bebyggelsen i landskabet, således at 
påvirkningen af landskabet minimeres. 

Fastholdelsen af afgrænsningen begrundes med, at Øster Bjerregrav er 
placeret i den ene af to vækstretninger i Randers Kommune udpeget i 
Planstrategi 2018, hvorfor der er stort fokus på udviklingsmuligheder i byen. 
Det er realistisk, at byen kan udvides mod både nordøst og mod Viborgvej 
de kommende år.  
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Stevnstrup: Eksisterende boligrammer og fremtidige udviklingsprojekter 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

37,42,45,48,64,65,80 omhandler 
bebyggelse i ramme 3.02.B.4 – Stevnstrup 
Nord 

37 opfordrer til bebyggelse med 
parcelhuse og seniorboliger frem for 
rækkehuse, og at bebyggelsen tilpasses 
naturen, samt at der etableres faciliteter 
med sø og legeplads. Der indvendes 
imod, at trafikken til området føres 
igennem Skovparken, hvor den også 
krydser en befærdet sti. Der foreslås i 
stedet udkørsel ved Eventyrkvarteret eller 
udkørsel direkte til Randersvej via 
rundkørsel. 

45,48,80 opfordrer til at genoverveje 
beslutning om vejadgang igennem 
lokalplan 177 (Skovparken). Herudover 
stilles en række spørgsmål til 
trafikregulering og 
hastighedsbegrænsninger i området. 

65 omhandler bekymring om 
gennemkørsel af Skovparken. Der lægges 
vægt på, at vejen er en stillevej med 
hastighedsbegrænsning, der ikke kan 
bære den øgede trafikmængde, stier, der 

37,42,45,48,64,65,80 Det kommende boligområde nord for Skovparken og 
øst for Snehvidevej (Stevnstrup Nord) har været politisk drøftet flere gange. 
Senest er planlægningens principper drøftet i  Udviklingsudvalget i 2018 og 
2019. Der vil i forbindelse med lokalplanlægning for området blive taget 
nærmere stilling til fordeling af åben-lav og tæt-lav bebyggelse og placering 
heraf. Planlægning af rekreative arealer vil ligeledes blive håndteret i 
forbindelse med lokalplanen. Det er ikke muligt i forhold til planloven at 
reservere bebyggelser til bestemte aldersgrupper fx seniorer. 

I forhold til vejadgang vil forvaltningen lave en analyse af de overordnede 
trafik og byudviklingsforhold. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det 
er mest hensigtsmæssigt at vejbetjene det nye boligområde ved Stevnstrup 
Nord via Skovparken – som vist i lokalplan 177 for Skovparken fra 2005. 
Forhold omkring trafikregulering, herunder hastighedsgrænser og skiltning, 
reguleres ikke i kommuneplanen.  

37,42,45,48,64,65,80 
Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
udarbejdes en 
strukturplan for 
Stevnstrup. En sådan 
plan har fokus på hele 
byen, infrastrukturen 
og den fysiske 
indretning herunder 
stinet og tilslutning af 
nye boligområder til 
vejnettet. 
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krydser vejen, samt at trafikken på 
Skovboulevarden i forvejen er tæt. 

64 omhandler ønske om, at trafik til og 
fra ny udstykning i Stevnstrup Nord 
undgår at passere skolestien mellem 
Skovboulevarden og Landsbygaden. 

42 henviser til tidligere indsendte 
underskriftindsamlinger imod bebyggelse 
i Stevnstrup Nord. 
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69,78 indsigelse imod rammeområde 
3.02.B.8 – boligområdet nær Vestergård i 
Stevnstrup. Det vurderes, at 
byudviklingen og den medfølgende trafik 
ødelægger landsbymiljøet. 

 

69,78 - 3.02.B.8 og 3.02.B.9 er blevet udlagt i forbindelse med en tidligere 
kommuneplanrevision (formentligt i 2009), og der er derfor ikke sket 
ændringer i rammen med Forslag til kommuneplan 2021.  

Ved en senere lokalplanlægning kan det med bestemmelser for udstykning 
og bebyggelsens omfang og udtryk sikres, at bebyggelsen passer ind i 
landsbymiljøet. 

 

 

 

69,78 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
udarbejdes en 
strukturplan for 
Stevnstrup for netop at 
sikre en 
sammenhængende 
udvikling. 
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44 Høringssvaret omhandler tre 
udviklingsideer for Stevnstrup; 
byudviklingsprojekt ”Fremtidens 
Stevnstrup”, tre udviklingsprojekter med 
fokus på natur og kultur samt 
byggekonkurrence ”Fremtidens 
Børnefamilievilla”. 
 
73 Høringssvaret omhandler en række 
forslag til udvikling af Stevnstrup omkring 
besøgscenter ved Skovhuset i Fladbro, 
natursti Gudenå-Nørreå, et fritidscenter 
ved Fladbro samt bybuslinje til og fra 
Stevnstrup. 

81 præsenterer ligeledes en række forslag 
til byens fortsatte udvikling, herunder 
flere udstykninger til parcelhuse og 
seniorboliger med forslag til placering, 
nye grønne, forslag til nye rekreative 
områder. Endvidere opfordres til at 
udarbejde en helhedsplan for området 
omkring Gudenåen. 

 

44,73,81 Stevnstrup er en af de byer i kommunen, der har oplevet størst 
vækst i løbet af de seneste år. Ligeledes er der i befolkningsprognosen frem 
mod 2031 en forventet tilflytning på +647. 

Forvaltningen har i foråret 2020 gennemført spørgeskemaundersøgelser i 
kommunens lokalbyer. Her er det særligt at bemærke, at mange 
respondenter i Stevnstrup ytrer bekymring om den fremtidige byudvikling 
samt konsekvenserne for naturen og de rekreative opholdsmuligheder. 
Stevnstrup ligger i et område med vækst med mange bosætningskvaliteter, 
som bør sikres i takt med, at byen vokser yderligere. Forvaltningen ser et 
behov for at drøfte og revidere udviklingsmulighederne i Stevnstrup i dialog 
med lokalsamfundet, med henblik på at sikre byens bosætningskvaliteter i 
et langsigtet perspektiv.  

En strukturplan kan danne grundlag for ændringer i rammeudlæg i 
kommuneplanen eller danne grundlag for nye anlæg. 

 

44,73,81 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
udarbejdes en 
strukturplan for den 
fremtidige udvikling i 
Stevnstrup i 
samarbejde med 
borgerne. 
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Munkdrup 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

20 omhandler boligrammer og rekreative 
rammer i Munkdrup. Der stilles spørgsmål 
til zonestatus og strategi for ændring af 
denne. Der er enighed om opdeling af 
ramme 1.09.B.12, men indsenders 
ejendom omfattes nu af boligramme, og 
det rejser spørgsmål om status for 
indsenders ejendom. Der opfordres til, at 
kommunen ansøger Miljøministeriet om 
ophævelse af åbeskyttelseslinje for 
Brusgård Møllebæk, da det vil give mere 
vished omkring fremtidige forhold for 
indsenders ejendom. 

20 I forbindelse med omsætningen af helhedsplanen til konkrete rammer er 
der sket en uhensigtsmæssig opdeling af de grønne områder fra 
helhedsplanen til boligrammer. På baggrund af ledningstracé for naturgas 
vil det være hensigtsmæssigt at tilpasse ramme 1.09.B.12 og ramme 
1.09.R.11, så grænsen mellem de to rammer kommer til at ligge langs 
ledningstracéet. Ledningstraceet kommer dermed til at ligge i den 
rekreative ramme og bliver således friholdt for bebyggelse.  

Det betyder ligeledes, at bygningerne tilhørende ejendommen på 
Munkdrupvej 29 kommer til at ligge i den rekreative ramme 1.09.R.7 og 
dermed fastholdes i landzone. En del af ejendommens matrikel vil ligge i 
boligrammen 1.09.B.12 i overensstemmelse med helhedsplanen. 

Fremtidig zonestatus for boligramme 1.09.B.12 er byzone som angivet i 
ramme 1.09.B.12. En ejendom kan kun overføres til byzone med en 
lokalplan. 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan vil forvaltningen gå i dialog med 
Miljøstyrelsen om åbeskyttelseslinjen.  

20 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret delvist 
imødekommes ved at 
tilpasse rammerne 
1.09.B.12 og 1.09.R.11 
på baggrund af 
ledningstracé. 

49 foreslår rammeændringer i Munkdrup, 
så der i højere grad tages højde for 
planlagt infrastruktur og ledningsanlæg i 
området.  

Herudover henstilles til, at udgifter til 
støjafskærmning for støj i nærområdet 
pålægges de, der udsender støjen. 

49 I forbindelse med omsætningen af helhedsplanen til konkrete rammer er 
der sket en uhensigtsmæssig opdeling af de grønne områder fra 
helhedsplanen til boligrammer. På baggrund af ledningstracé for naturgas 
vil det være hensigtsmæssigt at tilpasse ramme 1.09.B.12 og ramme 
1.09.R.11, så grænsen mellem de to rammer kommer til at ligge langs 
ledningstracéet. Ledningstraceet kommer dermed til at ligge i den 
rekreative ramme og bliver således friholdt for bebyggelse. Boligrammens 
udbredelse mod nord er i overensstemmelse med, hvor helhedsplanen 

49 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret delvist 
imødekommes ved at 
tilpasse rammerne 
1.09.B.12 og 1.09.R.11 
på baggrund af 
ledningstracé.  



 43 

 udlægger ny bebyggelse. 
Forvaltningens forslag imødekommer således ikke indsenders forslag om at 
flytte ledningen mod nord, men derimod at rammen tilpasses ledningens 
tracé.  

Ved lokalplanlægning vil det blive undersøgt nærmere, hvordan 
Munkdrupvej skal forlænges.  

Forvaltningen har evalueret udpegningen af støjkonsekvenszonen omkring 
midlertidige støjende aktiviteter på Frederiksdalvej. Der er ikke tale om 
faste anlæg, hvor der er investeret i forbindelse med anvendelsesformålet 
eller kontinuerlig brug med dertilhørende miljøgodkendelse. Der er derimod 
tale om begrænset aktivitet (godkendelse til maksimalt fem arrangementer 
årligt) på eksisterende vej. Udpegningen er ny i kommuneplanforslaget og 
har ikke fremgået af tidligere kommuneplaner. Aktiviteten vurderes derfor 
planlægningsmæssigt af mindre betydning, og støjkonsekvenszonen kan 
udgå af kommuneplanforslaget. 

Forvaltningen 
anbefaler, at 
støjkonsekvenszone 
ved Frederiksdalvej 
udgår af 
kommuneplanen. 

 

 

58 ønsker rammeændring i Munkdrup og 
deri ændring af den rekreative ramme 
1.09.R.6. Der gives herved mulighed for 
byudvikling hele vejen omkring gården 
beliggende Munkdrupvej 20. Ejeren af 
den pågældende ejendom gør derfor 
indsigelse imod forslaget. 

 

58 Det omtalte område nord for gården udlægges til offentlige formål, 
såsom børnehave, skole, idrætsanlæg samt offentlige og private 
servicefunktioner. 

Den foreslåede ændring af den rekreative ramme 1.09.R.6 er i 
overensstemmelse med den helhedsplan, der er vedtaget i 2019, og er 
således første skridt i retning af realisering af helhedsplanen.  Arealet, der 
fjernes fra den rekreative ramme 1.06.R.6, er støjbelastet fra motorvejen, 
og det skal undersøges nærmere, hvorvidt arealet kan anvendes til 
byudvikling. 

 

58 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarent ikke 
imødekommes. 

  



 44 

Udvikling i byer og landdistrikter- 
Mulig fremtidig byvækst og byomdannelse (perspektivområder) 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

6,94 Omhandler reduktion af område til 
mulig fremtidig byvækst ved Tjærby 
Diger. 

6 mener, at der er foretaget investeringer 
i infrastruktur i området ud fra en 
forventning om, at området blev 
rammebelagt. Borgeren mener derfor, at 
udpegning af fremtidig byvækst skal føres 
tilbage til KP17 udpegningen. 

94 Indsender argumenterer for, at 
vandforsyning i området er 
dimensioneret efter en forventning om 
udbygning af området. 

 

 

 

 

 

 

6,94 Det fremgår af forandringsrapportens side 24, der blev offentliggjort i 
forbindelse med kommuneplanforslaget, at udpegning til mulig fremtidig 
byvækst reduceret ved Tjærby Diger med følgende begrundelse: 

”Mulig fremtidig byvækst er reduceret, så afgrænsningen ikke inkluderer 
bevaringsværdige sten- og jorddiger samt bevaringsværdige landskaber 
mod øst og giver mulighed for en udbygning af KP rammer 1.08.B.14 og 
1.08.B.3 og 1.08.B.12. Samtidig afrundes Randers by som i Kommuneplan 
2017 mod øst parallelt med fremtidig ringvej med forbindelse til fremtidig 
Østforbindelse. Hermed sikres større afstand til fremtidig Østforbindelse i 
forhold til støj. Tilpasningen følger vedtagne vækstretninger i Planstrategi 
2018.” 
 
Som følge af revision af mulig fremtidig byvækst i kommuneplanforslaget er 
retningslinje 6 revideret, så det fremgår mere tydeligt, hvad fremtidig 
byvækst betyder og de forbehold, der ligger i udpegningerne. Det 
tydeliggøres, at områderne er løst afgrænsede og ikke er screenede for 
konflikter med eksempelvis støj, lavbundsjorde, naturinteresser mv., samt 
at disse konflikter og lovgrundlaget herfor kan ændre sig over tid. Det er 
dermed hensigten, at udpegningen tillægges den rette vægt i forhold til 
fremtidige dispositioner, og forvaltningen opfordrer ledningsejere og 
myndigheder til at indgå tidlig dialog om status og eventuelle konflikter for 
de pågældende områder.  

Forvaltningen har på baggrund af høringssvar 6 indgået dialog med 
Vandmiljø Randers. Vandmiljø Randers oplyser, at de ud fra lokalplan 557 og 
principskitse for etapeudbygningen heri tog højde for en mulig fremtidig 
udbygning af området i forhold til et sammenhængende afvandingssystem 

6,94 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 
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og dimensionering af regnvandsbassin, fordi deres anlæg skal fungere i 75 
år. Det bekræftes samtidig, at Vandmiljø Randers er fuldt bevidste om, at 
udpegninger i en kommuneplan som mulig fremtidig byvækst er forbundet 
med usikkerhed i forhold til, om disse arealer bliver bebygget i fremtiden. 
Vandmiljø Randers oplyser, at de har dimensioneret efter 
dispositionsskitsens Etape IIIa og IIIb, hvilke i kommuneplanforslaget fortsat 
overvejende er dækket af boligramme og udpegning til mulig fremtidig 
byvækst. Undtaget er den nordligste del, der vurderes at blive støjudsat i 
forhold til fremtidig Østforbindelse. Såfremt der ved anlæggelsestidspunktet 
for Østforbindelsen allerede er etableret boliger helt frem til linjeføringen, 
vurderes det, at støjafskærmning af vejanlægget vil betyde en merudgift til 
vejens anlæg. Afstand til kommende Østforbindelse vil blive revurderet, når 
der er større vished for trafikmængden, præcis vejføring og dermed 
støjudbredelsen fra denne. Afstanden er afsat ud fra et forventet vejforløb. 

17, 33, 79, 100 omhandler forslag om at 
fjerne perspektivområde for 
byomdannelse syd for Hvidemøllevej. 

17 argumenterer for, at byudvikling i 
området vil begrænse Randers Regnskovs 
udviklingsmuligheder. Der rettes 
opmærksomhed mod naturen i området, 
og at området i stedet bør udlægges til 
grønt område. 

33 argumenterer for, at området er 
uegnet til boligudvikling, fordi det er 
lavtliggende, grundvandsstanden er høj, 
og området er forurenet. Herudover er 
området forbundet til naturområder ved 
Gudenåparken og institutionerne Randers 

17, 33, 79, 100 Arealet er i Forslag til kommuneplan 2021 udpeget til 
perspektivområde og dermed omfattet af retningslinje Bo.1, der vedrører 
områder som i fremtiden er potentielle byomdannelsesområder.  

Forslaget til perspektivområde er afgrænset af scenarie 4 for udvikling af 
arealerne, der blev politisk vedtaget på Udviklingsudvalgsmødet juni 2019. 
Scenarie 4 angiver den besluttede fordeling mellem Randers Kommune og 
Randers Regnskov. 

Der er ikke foretaget rammeændringer af det areal, der er omfattet af 
scenarie 4. Arealet er fortsat udlagt til offentlige formål, jfr.  Kommuneplan 
2017. 

Hvidemølleområdet er et af områder, som forvaltningen fik analyseret i den 
samlede Exometric-potentialeanalyse, som det samlede byråd fik 
præsenteret på en workshop februar 2020.  Hvidemølleområdet har høj 
attraktionsværdi og forvaltningen arbejder lige nu på den bestilte 
forundersøgelse for Hvidemølleområdet. Der er flere hensyn, der skal 

17, 33, 79, 100 
Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Beslutning om 
yderligere udvikling af 
arealerne bør afvente 
forvaltningens 
forundersøgelse for 
implementering af 
scenarie 4. 
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Regnskov og Randers Naturcenter. 
Området foreslås i stedet udlagt til 
rekreativt område som del af 
Gudenåparken. 

79 Indsender foreslår perspektivområdet 
i Hvidemølleområdet indskrænket, så det 
kun dækker området nord for 
Hvidemøllevej og resten af området 
udlægges til ”grønt udviklingsområde”. 

100 argumenterer ligeledes for, at 
området er uegnet til byudvikling og 
foreslår en række naturbaserede tiltag. 

 

dækkes. bl.a. klima, økonomi, forurening, infrastruktur, tilgængelighed til 
området og naturen samt mødet mellem by og zoo. 

 

Afgrænsning af perspektivområde 
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Blå område udvikles af Randers Regnskov og det orange område syd for 
Hvidemøllevej udvikles af Randers Kommune.  

79 Høringssvaret omhandler rammerne 
1.02.O.20, 1.02.L.1, 1.01.R.1, 1.01.O.6 
omkring Randers Regnskov i relation til 
perspektivområdet ved Hvidemølle. 

Der foreslås justering af muligheder i 
ramme 1.02.L.1, 1.01.R.1 og 1.01.O.6 i 
forhold til indsenders udviklingsplaner. 

 

79 Der er ikke foretaget rammeændringer af det areal, der er omfattet af 
scenarie 4. Arealet er fortsat udlagt til offentlige formål, jfr.  Kommuneplan 
2017. 

Rammeområde 1.01.R.1 – Justesens Plæne 
Forvaltningen er dialog med Randers Regnskov om deres udviklingsplaner, 
der forudsætter en lokalplan samt kommuneplantillæg.  

Rammeområde 1.02.L.1. 
Med forslag til Kommuneplan 2021 har Naturcenteret sin egen ramme 
1.02.R.23.  

Af ramme 1.02.L.1 er indskrevet en mulighed for at bygge bygninger med 
tilknytning til lystbådehavn. Dette er en fejl. Muligheden skal i stedet være 

79 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen foretager 
en teknisk rettelse, 
således at muligheden 
for at bygge bygninger 
med tilknytning til 
lystbådehavnen udgår 
af ramme 1.02.L.1. 
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inden for Naturcenterets ramme, da det her er relevant ved kano- og 
kajakklubben. Forvaltningen foretager en teknisk rettelse.  

Rammeområde 1.01.O.6 – Randers Regnskov 
Forvaltningen er i dialog med Randers Regnskov om projektet for en p-skov, 
som drøftes ud fra den samlede udvidelse af Randers Regnskov langs 
Tørvebryggen. Regnskovens ønske om et P hus forudsætter lokalplan. Et 
”begrønnet p-strøg” med p-hus langs Tørvebryggen skal sammentænkes 
med den kommunale indsats for den samlede parkeringssituation langs 
Tørvebryggen og etablering af klimabåndet. 

61 ønsker udpegning af mulig fremtidig 
byvækst på matriklerne 15h, 16m og 16c i 
den sydlige del af Haslund. Indsender 
argumenterer for, at området vil kunne 
kombinere byudvikling, natur og 
klimatilpasning. 

 

61 Haslund har med Forslag til kommuneplan 2021 fået en ny boligramme i 
den østlige del af byen. Her er en eksisterende boligramme udvidet med 
cirka 7 ha, hvilket giver mulighed for omkring 70 boliger i kombineret åben-
lav og tæt-lav bebyggelse. Dette anses for at være en væsentlig udvidelse af 
byen, og det er derfor forvaltningens vurdering, at behovet for rammer til 
boligformål er dækket i den kommende planperiode. Der anmodes i 
høringssvaret ikke om konkret boligramme men om udlæg til mulig 
fremtidig byvækst. En mulig fremtidig byvækst på det pågældende område 
vurderes at give en god afrunding af byen, jf retningslinjerne for fremtid 
byvækst. 

61 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret 
imødekommes, og det 
viste perspektivareal 
indarbejdes i 
Kommuneplan 2021. 
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Udvikling i byer og landdistrikter- 
Byudvikling: Baggrund og strategi 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

1 Høringssvaret omhandler prioritering 
mellem etageboliger, rækkehuse og 
parcelhuse i byudviklingen. Der fremføres 
en række argumenter for at prioritere 
rækkehuse og parcelhuse, og der 
henvises til artikler og data omkring 
emnet.  

 

1 Forvaltningen har fået udarbejdet en samlet potentialeanalyse af Randers 
Kommunes potentialer for udvikling og bosætning. Byrådet fik 
potentialeanalysen præsenteret på workshop februar 2020.  

Potentialevurderingen er udarbejdet i 3 faser: 
1. Potentialeanalyse for Randers Kommune som helhed 
2. Potentialeanalyse på områdeniveau  
3. Byfortælling 

Formålet har været at skabe et solidt databaseret beslutningsgrundlag 
for den fremtidige planlægning af kommunen. Potentialevurderingen 

1 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 
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giver et billede af, hvilke målgrupper, der flytter internt, hvilke 
målgrupper der kommer eksternt fra, samt hvilke målgrupper der 
potentielt kan tiltrækkes flere af. Den fremtidige efterspørgsel 
sammenholdes med det nuværende udbud og danner baggrund for den 
strategiske udvikling af kommunen. 
 
Analysen afdækker dynamikken i boligmarkedet med udgangspunkt i 
udvalgte områder, samtidig med at den giver et billede af det enkelte 
områdes potentielle udvikling baseret på efterspørgsel og holdning til 
by/område. Den belyser ligeledes områdernes attraktion i forhold til 
hinanden. 

75% af alle flytninger i kommunen er interne. Derfor er det vigtigt både at 
øge tiltrækningen og samtidig fastholde borgere i kommunen. En 
kombination af den korrekte bolig (type, ejerform, størrelse mm.) og det 
område, hvor boligen ligger, kan være afgørende.  

Analysen viser også at en større del af de borgere, der er flyttevillige for nu, 
er bosat i en villa og søger mod etageboliger og mindre rækkehuse med 
mindre vedligehold.  

En anbefaling er derfor at begrænse antallet af nye villaområder for at 
undgå udtømning af eksisterende villaområder og sikre flyttekæden på 
markedet. 

5 omhandler 
restrummelighedsopgørelsen og 
beregningsgrundlaget for denne. Det 
beregnede nøgletal 10 boliger pr. hektar 
er for højt, og at 
restrummelighedsopgørelsen derfor ikke 
er retvisende. Borgeren henviser til regler 

5 Som det fremgår af forandringsrapporten er beregningsgrundlaget 
revideret på baggrund af en gennemgang af samtlige nyere lokalplaner. 
Nøgletallet for restrummelighed er på den baggrund blevet nedjusteret fra 
et gennemsnit på 14 boliger pr. hektar til 10 boliger pr. hektar. 

Det anfægtes, at der ikke medregnes grønne områder og veje i 
boligtætheden med henvisning til retningslinje By.4 under byudvikling. 

5 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 
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og vejledninger, dialog med andre 
myndigheder og andre kommuner og 
kommenterer desuden, at 
rækkefølgebestemmelser begrænser 
udvikling i de pågældende områder.  

 

Retningslinje 4 under byudvikling er en retningslinje for nye lokalplaner med 
en ambition om en tæthed på 10-12 boliger. Tallet for 
restrummelighedsopgørelsen er 10 boliger pr. hektar og fremgår af side om 
dette tema under ”Bag om kommuneplanen”. 

Der gives beregningseksempel ud fra fire lokalplaner, der viser en 
gennemsnitlig boligtæthed på 7,45 boliger pr. hektar. På den baggrund 
påstås det, at kommunens beregninger er forkerte. En beregning af fire 
lokalplaner anses af forvaltningen ikke at være repræsentativ eller et 
tilstrækkeligt beregningsgrundlag. Forvaltningen har derfor gennemgået 
samtlige nyere lokalplaner og anbefaler på den baggrund et gennemsnit på 
10 boliger pr. hektar. 

Borgeren vurderer, at der er mulighed for 1032 nye boliger. Der er med 
kommunens egne beregninger en større restrummelighed i den nuværende 
planlægning, end der kan påvises behov for igennem befolkningsprognoser. 
På den baggrund er er ikke grundlag for at udvide den samlede ramme. 

Borgeren fremhæver Aalborg og viser, at der her regnes med 6 boliger pr. 
hektarer for åben-lav bebyggelse. Det fremgår også af tallene fra Aalborg, at 
der regnes med 15 boliger pr. hektar for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelser på 
bar mark er oftest en kombination af de to boligtyper, og derfor mener 
forvaltningen, at der er rimeligt at regne med 10 boliger pr. hektar som 
gennemsnit. 

Rækkefølgebestemmelserne har til formål at sikre sammenhængende 
byudvikling ud fra principper om byudvikling indefra og ud samt principper 
om at sikre tilstrækkelig adgangsforhold til nye byudviklingsområder. 

 
  



 52 

Infrastruktur 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

3, 10 omhandler planlagt motorvejs til- og 
frakørsel til E45 ved Vorup Enge. 
 
3 påpeger, at det planlagte anlæg er 
uhensigtsmæssigt i forhold til natur og 
dyreliv, eksisterende beboere i området 
og adgang til området for bløde 
trafikanter. Anlægget fremgår kun af kort, 
men ikke er beskrevet nærmere i 
kommuneplanen. 
 
10 henviser til Vejdirektoratets VVM, hvor 
ønsket om yderligere 
motorvejstilslutninger afvises. Der 
vurderes desuden at være konflikt med 
nyt boligområde ved Isfuglen, 
Storkeengen, Flodbyen/Brotoften, 
naturarealer i Vorup Enge, og udlægget 
fremgår ikke specifikt af 
Infrastrukturplanen. 

 

3,10 Den planlagte vej i Vorup Enge samt tilhørende tilslutningsanlæg til E45 
indgår ikke som del af Randers Kommunes reviderede Infrastrukturplan, der 
er behandlet politisk parallelt med kommuneplanen. 

Forvaltningen vurderer ikke, at det planlagte vejanlæg er aktuelt, også set i 
lyset af Vejdirektoratets VVM undersøgelser fra 2020 af mulige nye 
tilslutningsanlæg i forbindelse med udvidelse af E45. Forvaltningen 
vurderer, at en eventuel udtagning af vejanlægget i forbindelse med endelig 
vedtagelse af kommuneplanen vil være en væsentlig ændring, der vil kræve 
fornyet høring af hele planen. Vejudlægget til motorvejstilslutningen 
revideres ved senere revision af kommuneplan. 

 

 

 

3,10 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes i 
forbindelse med 
vedtagelsen, men at 
ændringerne 
indarbejdes ved 
kommende revision af 
kommuneplanen 
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7, 46  omhandler en række ideer til 
udbygning af infrastruktur. Der 
fremsættes en række forslag til nye stier i 
og omkring Randers by. Endvidere 
foreslås ændringer i forhold til veje og 
kollektiv trafik, herunder alternativer til 
forløb for højklasset kollektiv trafik. 
Endvidere fremsættes ideer for stier og 
vådområder i Vorup Enge. Til sidst 
fremsættes forslag om disponering af 
Hvidemølleområde og Randers station 
med fokus på infrastruktur. 

 

7,46  
Der er vedtaget en strategi for udbygning af stinettet som grundlag for 
Infrastrukturplanen. Sikre skolekorridorer skal være med til at skabe gode 
cykelvaner i barndommen og er derfor et vigtigt redskab til at skabe 
fremtidens cyklister. Udbygning af det sammenhængende stinet er en 
anden vigtig indsats – herunder forbindelser til de oplandsbyer i kort 
afstand fra Randers som i dag ikke betjenes med cykelstier. Klassificeringen 
af stisystemet er vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget. I forhold til de 
konkrete forslag om strækninger, vurderes disse i forbindelse med konkret 
planlægning 

I Infrastrukturplanen er en højklasset kollektiv trafikkorridor, der forløber 
mellem busterminalen og Paderup, højt prioriteret. Linjeføringen er i 
Infrastrukturplanen vist langs Århusvej, Hammelvej og Merkurvej. BRT kan 
være en forløber for en Letbane. Det er endnu ikke afklaret, hvilke krav en 
letbane vil stille til linjeføring, og derfor er den tidligere linjeføringen fra 
Kommuneplan 2017 bibeholdt .  

Forslaget om at forbinde banestien til Vorup Enge er allerede en planlagt 
forbindelse i kommuneplanen.  

Fra rastepladserne ved E45 er der mulighed for adgang til omkringliggende 
områder. På østsiden kan adgangen forbedres, men det er vanskeligere på 
vestsiden. 

Der er endnu ikke foretaget en detailplanlægning af Hvidemølleområdet. I 
forhold til de konkrete forslag vedrørende stier og veje vil de indgå i 
overvejelserne, når Hvidemølleområdet detailplanlægges.  

 

7,46 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvarene ikke 
imødekommes. 
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8 omhandler manglende fortov ved 
Ørneborgvej mellem Grenåvej og Kristrup 
Engvej og i svinget ved 
Grenåvej/Engboulevarden og Kristrup 
Engvej. 

8 Ørneborgvej bliver nedlagt i forbindelse med etablering af Ny Havnevej. 
På Ny Havnevej er der fortov og cykelsti i begge sider af vejen. 
Stiforbindelser etableres i forbindelse med Ny Havnevej. 

Matrikler på Brødstedlundvej med tilhørende sideveje får ny tilkørselsvej 
med tilslutning til Grenåvej. 

8 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

31 ønsker en ændret vejbetjening i 
lokalplan 514 Grønhøj i Langå. Der 
argumenteres for, at området 
landskabeligt hænger sammen med 
kommuneplanramme 3.01.B.9, fremfor 
den nuværende 3.01.B.11. 

 

31 Vejforløbet i området med rammenummer 3.01.B.9 er reguleret i 
Lokalplan 514 Grønhøj. Den ansøgte ændring i forhold til vejbetjening og ny 
adgangsvej til det markerede område i ramme 3.01.B.11 kræver derfor 
dispensation fra lokalplanen, hvilket ikke er muligt at give ved vedtagelse af 
kommuneplanen.  

Ramme 3.01.B.11 er ca. 13,5 og forvaltningen vurderer, at det vil være 
hensigtsmæssige at tage stilling til hele områdets vejtilslutning fremfor en 
mindre i flere omgange. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en 
helhedsplan for hele området, som giver mulighed for at vurdere 
vejbetjening til hele rammeområdet. 

31 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
indledes en dialog med 
grundejer om 
helhedsplan med 
vejtilslutning for hele 
rammen. 
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39 er modstandere af en foreslået sti på 
nordsiden af Fussingø Sø mellem 
Bjerregravsvej og Fussingø Gods, der går 
over et antal private grunde - grundet 
den private ejendomsret. En sti vil 
forstyrre naturområdet, dyreliv og 
værdifuld landbrugsjord, og der henvises 
til fredninger i området. 

39 Den omtalte sti er en rekreativ sti, og den kan blive til i 
overensstemmelse med lodsejernes ønsker for placering på hele eller dele 
af strækningen. Stiudlægget er ikke nyt i Forslag til kommuneplan 2021, 
men har også fremgået af tidligere kommuneplaner. Stiudlægget er 
oprindeligt tilført kommuneplanen efter ønske fra lokalsamfundet og er ikke 
et eksakt forløb, men det markerer en ønsket forbindelse nord for 
Fussingsø. Forvaltningen forventer at drøfte muligheder for stiens 
realisering efter vedtagelse af kommuneplanen. Stien er som udgangspunkt 
til gående. Der er jævnfør naturbeskyttelseslovens §26 fri adgang til at 
færdes på veje og stier i det åbne land, med mindre ejer forbyder dette, og 

39 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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kommunen ikke tilsidesætter et sådant forbud. En markeret rekreativ sti, vil 
betyde at gående færdes på stien og derved styres færdslen i området, 
hvilket både kan være til fordel for beboere og naturen. Forvaltningen 
anbefaler, at bibeholde stien i kommuneplanen, da det understøtter 
byrådets vision for udviklingen i Skov- og sølandskabet. 

43 mener, at forlængelse af 
Ringboulevarden og udbygning af 
Højsletvej i det nordlige Randers vil 
resultere i øget trafik på Nordskellet med 
dertilhørende støjulempe for boliger i 
området. Trafikken foreslås omdirigeret 
til Ringboulevarden eller ny 
Østforbindelse, og at midler fra de 
foreslåede vejanlæg i stedet bruges på 
Østforbindelsen. 

43 Infrastrukturplanen, som er vedtaget af byrådet i 2021, fastlægger 
udviklingen af infrastrukturen. 

Forlængelsen af Ringboulevarden til Udbyhøjvej vil give god adgang til E45 
fra den nordøstlige del af Randers via den eksisterende Ringboulevard og 
aflaste Dronningborg Boulevard. Forlængelsen er et højt prioriteret projekt i 
Infrastrukturplanen. Nordskellet er for smal til at bære den trafik, der 
benytter den i dag, og udvidelsen af den er ligeledes et højt prioriteret 
projekt i Infrastrukturplanen. Som resultat af den gennemførte offentlige 
høring af Infrastrukturplanen besluttede byrådet i forbindelse med den 
endelig vedtagelse af planen, at der som en 1. etape af Østbroforbindelsen 
etableres en ny vej mellem Hobrovej og Hadsundvej via Højsletvej. Denne 
nye vejforbindelse har ikke været medtaget i det forslag til kommuneplan, 
som har været i offentlig høring.  

Forvaltningen vurderer, at hvis den nye vejforbindelse medtages i 
kommuneplanen, vil det være en væsentlig ændring, der vil kræve fornyet 
høring af hele planen. Den nye vejforbindelse medtages ved senere revision 
af kommuneplan. 

 

43 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

 

55 ønsker større hensyn til ryttere i 
planlægningen af rekreative stier. 

55 Rekreative stier er i udgangspunktet for alle til fods. Så man er 
velkommen til at trække med hesten og cyklen på stier. Muligheden for at 

55 Høringssvaret 
medfører ikke 
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ride på stier, fremgår af skiltningen på den enkelte sti. Forvaltningen vil 
undersøge mulighederne for at synliggøre egnede ridespor. 

ændringer i 
kommuneplanen. 

83 gør indsigelse imod en rekreativ sti 
udlagt på deres ejendom ved 
Clausholmvej i Munkdrup. 

 

83 Ifm. udvikling af nye byområder planlægges der for tilkoblinger til det 
eksisterende vej- og stinet. Stiforbindelser til nye områder er ikke 
detailplanlagt og linjeføringen kan derfor ændres i forbindelse med konkret 
planlægning. 

 

83 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

 

99 omhandler bemærkninger til temaet 
”Stier”. Der opfordres til: 

- Cyklistforbundet opfordrer til alene at 
klassificerer stier i KP21 efter funktion, 
idet transportbehov jf. intentioner i 
Mobilitetspolitikken går forud for 
rekreativ anvendelse. 

Cyklistforbundet opfordrer til, at fjerne 
retningslinje Sr. 2 ”Stier og andre tiltag i 

99 Der er vedtaget en strategi for udbygning af stinettet som grundlag for 
Infrastrukturplanen. Sikre skolekorridorer skal være med til at skabe gode 
cykelvaner i barndommen og er derfor et vigtigt redskab til at skabe 
fremtidens cyklister. Udbygning af det sammenhængende stinet er en 
anden vigtig indsats – herunder forbindelser til de oplandsbyer i kort 
afstand fra Randers, som i dag ikke betjenes med cykelstier. Klassificeringen 
af stisystemet er vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget. 

Muligheden for at skabe attraktive pendlerruter mellem store 
koncentrationer af boliger og f.eks. koncentrationer af 
uddannelsesinstitutioner vil være et oplagt emne at bringe ind i det 

99 Da klassificeringen 
af stisystemet er 
vedtaget af Miljø- og 
Teknikudvalget, 
anbefaler 
forvaltningen, at 
høringssvaret ikke 
medfører ændringer.  



 58 

skolekorridorer prioriteres højt”, da alle 
cyklister skal prioriteres.  

Cyklistforbundet stiller flere forslag om 
konkrete cykelstistrækninger som bør 
medtages eller udgå. 

kommende supercykelstisamarbejde og bør derfor ikke på nuværende 
tidspunkt indarbejdes i kommuneplanen.  

Cykelstier er for alle cyklister, men skolebørns sikkerhed og gode cykelvaner 
prioriteres højt i den kommunale planlægning. 

En underføringen under Randersbro på den nordlige side vil, i givet fald der 
kan skaffes finansiering hertil, ikke være en del af hovedstinettet. Den vil 
være en del af en rekreativ stiforbindelse langs med Gudenåen. I Flodbyen 
Randers er der planlagt for en underføring under Århusvej på den sydlige 
side af Randersbro. Forbindelsen skal binde Storkeengen og Tronholmen 
sammen. 
 
I forhold til de konkrete forslag om strækninger, vurderes disse i forbindelse 
med konkret planlægning. 
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Detailhandel og erhverv 
Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

11 ønsker etablering af dagligvarebutik 
ved Viborgvej. Der ønskes dermed 
mulighed for dagligvarehandel for 
borgerne i Øster Bjerregrav og Over 
Fussing, samt pendlere på Viborgvej. 

 
Høringssvaret har interessesammenfald 
med det projekt, der behandles i 
høringssvar nr. 91. 
 
91 ønske om at etablere et nyt 
rammeområde, som giver mulighed for at 
etablere en dagligvarebutik ved 
Viborgvej. Der ønskes dermed mulighed 
for dagligvarehandel for borgerne i Øster 
Bjerregrav og Over Fussing, samt 
pendlere på Viborgvej. Udvikler mener, at 
en tidssvarende ny dagligvarebutik ved 
Viborgvej vil kunne supplere 
varesortimentet ved lokal butik 
 
Høringssvaret har interessesammenfald 
med det projekt, der behandles i 
høringssvar nr. 11. 
 

 

 

11,91 Efter lukningen af butik i Øster Bjerregrav den 1. aug. 2020 har en 
lokal investeringsforening samlet ca. 1,5 mio. kr. ind til genåbning af en lokal 
dagligvarebutik. Den nye dagligvarebutik drives nu videre fra tidligere 
butikslokaler.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at den nye dagligvarebutik opfylder 
behovet for lokal dagligvareforsyning til borgerne i både Øster Bjerregrav og 
Over Fussing. Ydermere vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være 
et tilstrækkeligt kundegrundlag til endnu en dagligvarebutik i lokalområdet 
(antallet af indbyggere i Øster Bjerregrav og Over Fussing er pr. nov. 2020 
opgjort til 1.172 indb.). 
 

 

11,91 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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50 ønsker til at udvikle en del af 
ejendommen matr.nr. 2bo (området 
længst mod øst, som grænser op mod 
Motorvej E45). Området ønskes anvendt 
til erhvervsformål med en kombination af 
kontor-/lagerbygning(er), der er målrettet 
e-handelsvirksomheder og som kan drage 
nytte af den oplagte eksponering mod 
motorvejen. 
 
Grundejer ønsker adgangsvej(e) fra Gl. 
Viborgvej, så der kan ske en naturlig 
tilkobling til erhvervsområdet beliggende 
mod nord. Grundejer påpeger, at der 
hermed ikke vil være nogen påvirkning af 
Fladbrovej, og samtidigt fastholdes 
skoven på den resterende del af matr.nr. 
2bo. Det ønskede erhvervsområde udgør 
et samlet grundareal på ca. 2 ha. 
 

50 Ejendommen er omfattet af rammeområde 1.05.L.2 (Grøn kile 
Fladbrovej), der udlægger området til landbrugsareal med særlige 
rekreative interesser, hvor området så vidt muligt skal forblive i 
landbrugsmæssig drift som dyrknings- eller græsningsareal, eller henligge 
udyrket med den naturlige beplantning som f.eks. skov. Området er 
endvidere omfattet af Grøn Struktur (Gs. 3), der har til formål at udpege en 
grøn overgangszone omkring Randers by, hvor overgangszonen skal sikre en 
veldefineret overgang mellem by og land. De grønne zoner er rum- og 
karakterdannende, og de er medvirkende til at kommunens enkelte byer og 
bydele kan fastholde deres identitet som selvstændige samfund - f.eks. 
mellem Randers by, Neder Hornbæk og Over Hornbæk. 
Langs motorvejen er udlagt en vejbyggelinje (vist med orange streg på 
illustrationen), som skal sikre statens mulighed for en fremtidig udvidelse af 
Motorvej E45. Vejbyggelinjen ligger ca. 30 meter inde på arealet (målt fra 
vejskel) og definerer et areal, som ikke må bebygges. Herudover findes 
højspændingsledninger i området, som begrænser anvendelsen af arealet 
væsentligt. 
Der er tidligere givet afslag til udlæg af mere erhvervsareal, da der er udlagt 
en del areal i området, som endnu ikke er udnyttet. 

 

50 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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52 Dagligvareoperatør ønsker en 
konstruktiv dialog om en kvalitetsbetonet 
udvikling af dagligvareudbuddet i takt 
med de kommende års byudvikling i 
Randers, herunder at en indskrænkning af 
centerområdet for Randers Bymidte - 
gældende for området syd for Gudenåen 
- begrænser disse muligheder væsentligt. 
 
Der ønskes etableret en 
fuldsortimentsbutik tæt på midtbyen, 
hvorfor det fremlagte forslag om 
indskrænkningen af bymidten er 
problematisk. 
Der ønskes en konstruktiv og strategisk 
dialog om udviklingen af et mere 
kvalitetsbetonet dagligvareudbud i 
Randers by i takt med, at byen omdannes 
i de kommende år. 
 

 

52 Det er et politisk ønske at sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem 
de to vigtige udbudspunkter Randers Midtby og aflastningscenter Paderup. I 
indeværende planperiode er det desuden et politisk ønske at styrke 
midtbyen gennem nye initiativer som fx den strategiske udviklingsplan for 
midtbyen, der blev vedtaget af byrådet i december 2019. 
 
Med Forslag til kommuneplan 2021 foreslås hele den del af bymidtens 
centerområde, der ligger syd for Randers Fjord, taget ud af centerområdet 
(svarende til området markeret ’1’ på nedenstående illustration). 
 
Denne del af centerområdet blev oprindeligt udlagt i forbindelse med 
Kommuneplan 1997, og området var tiltænkt nye butikker, og navnlig større 
butikker, der vanskeligt kunne indpasses i den eksisterende bymidte. 
 
I den mellemliggende periode er den detailhandelsmæssige udvikling syd 
for fjorden udeblevet, og omsætningen i midtbyen har i samme periode 
oplevet en tilbagegang i den traditionelle detailhandel. Ved at udtage hele 
dette område af bymidtens centerområde er det intensionen at styrke 
handlen i Midtbyen og i aflastningscentret i Paderup 
 
Som led i den videre udvikling af de centrale byområder syd for fjorden vil 
kommunen naturligvis indgå i en dialog med dagligvareoperatører om at 
undersøge muligheden for lokalisere et lokalt udbud af dagligvareforsyning, 
når befolkningstilvæksten skaber et behov. 

52 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
fortsat holdes en 
konstruktiv dialog med 
dagligvareoperatører 
om detailhandlens 
udvikling i Randers by -  

Midtbyafgrænsningen 
vil fortsat åbne op for 
placering af 
enkeltstående 
dagligvare butikker 
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63 ønsker til at udvikle ejendommen 
Århusvej 144, 8940 Randers SV, med 
henblik på at etablere et 
motorcykelværksted med salg af 
motorcykler (for Dreamride Ejendomme 
ApS).  
 
Grundejer ønsker den nuværende 
Ramme 1.10.E.12 (Erhvervsområde ved 
tilkørsel 42) justeret til at kunne omfatte 
detailhandel med pladskrævende 
varegrupper ved Århusvej. 
 
Grundejer er indstillet på, at der skal 
udarbejdes en samlet planlægning for 
rammeområdet, herunder løsningen af 
områdets trafikale afvikling, før der kan 
etableres detailhandel på ejendommen. 
 
Som udvikler vil grundejeren derfor gerne 
medvirke til at flytte den første sten i 
udviklingen af et område, som kan 
komme til at udgøre en markant ankomst 
til Randers By ved/fra E45. 
 

63 Forvaltningen har været i dialog med grundejeren vedrørende områdets 
udvikling, og denne dialog fortsætter fremadrettet. I forhold til detailhandel 
med pladskrævende varegrupper, vurderer forvaltningen, at området godt 
kan indeholde denne type detailhandel, da det vil understøtte den funktion, 
som Århusvej har i den sydlige ende, med en blanding af erhverv og 
pladskrævende butikker. En udvikling af området vil understøtte en mere 
harmonisk indgang til Randers.  
 
Det er forvaltningens anbefaling, at hele rammeområdet lokalplanlægges 
som en helhed, der anviser en samlet løsning for erhvervsområdets fysiske 
planlægning og en løsning af den trafikale kobling til Århusvej. 
Det er forvaltningens vurdering, at en ændring af området til detailhandel 
med særligt pladskrævende varegrupper vil kræve en fornyet høring, 
hvorfor det anbefales at udarbejde en samlet planlægning med lokalplan og 
kommuneplantillæg, så der køres en separat proces. 

 
 

63 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
 
Forvaltningen 
anbefaler, at området 
udvikles i dialog med 
områdets grundejere 
med henblik på en 
samlet planlægning. 



 63 

84 udvikler ønsker etablering af et samlet 
område med centerlignende funktioner 
som dagligvarebutik, fastfoodrestaurant 
og servicefunktioner (tankanlæg og 
bilvaskehal) o.lign. ved Hobrovej. 
Projektområdet udgør et samlet 
grundareal på 2,7 ha. 
 
Der er udlagt store nye boligområder ved 
Nordskellet, og der bygges 170 nye 
boliger, og derudover er flere på vej. 
Borgerne i bydelen og pendlerne på 
Hobrovej vurderes at have behov for en 
række servicefunktioner i området. 
Placering for disse funktioner udpeges til 
at være ved rundkørslen på Hobrovej / 
Nordskellet i Randers NV. 
 
En stor del af Helstedborgerne har langt 
til dagligvarehandel. Samtidig vokser 
Helsted så meget i nærområdet, at der 
også planlovsmæssigt er behov for en 
lokal dagligvarebutik. Muligheden til 
etablering af dagligvarebutik bør flyttes 
fra kommuneplanramme 1.06.B.5 
(gældende for Kommuneplan 2017) til et 
nyt rammeområde for det ønskede 
projektområde. 
 
Projektet har fælles snitflader med det 
boligprojekt, der behandles i høringssvar 
nr. 89. 

84 Tilbage i 2012 udarbejdede kommunen forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg for et nyt bydelscenter i Helsted Nord. Planforslagene 
fik et veto fra Naturstyrelsen, og blev derfor ikke vedtaget. Naturstyrelsen 
begrundede bl.a. vetoet med at udpegningen ikke var indarbejdet i 
kommunens daværende detailhandelsstruktur. Forvaltningen hæfter sig 
ved, at der ikke har været et politisk ønske om at indarbejde denne 
mulighed i hverken Kommuneplan 2013 eller Kommuneplan 2017. 
 
Der er for området ved Helsted og Randers Nord blevet udarbejdet to 
detailhandelsanalyser med fokus på dagligvareforsyningen. Dels selve 
detailhandelsanalysen for projektet ved Helsted (COWI-analyse fra sept. 
2020) og dels detailhandelsanalysen for udvikling af dagligvareforsyningen i 
nordbyen (COWI-analyse fra nov. 2017). Den første analyse beskriver, at der 
vurderes at være et lokalt kundegrundlag for en dagligvarebutik i Helsted 
(forudsat at konkurrencesituationen for dagligvare skærpes) og den anden 
analyse beskriver, at der vurderes at være et behov for 1.000 - 3.000 m² 
mere dagligvareareal i perioden 2018-2025. 
 
Byrådet vedtog 19. marts 2018, på baggrund af COWI-analysen fra nov. 
2017, at arbejde videre med et scenarie med en skærpet 
konkurrencesituation for dagligvarebutikkerne i Nordbyen, idet byrådet 
vedtog en udbygning af dagligvareforsyningen i Nordbyen på 2.300 m2.  
 
Siden byrådet vedtog en øget udbygning af dagligvareforsyningen i 
Nordbyen er befolkningstilvæksten i Helsted-området blot steget med 6 
indbyggere i perioden fra 1. jan. 2018 til 1. jan. 2021 (jvf. 
befolkningsprognosen steg befolkningstallet fra 2.345 til 2.351 indbyggere). 
Med opførelse af yderligere 170 boliger i boligudstykningen for ’Nordskellet 
Etape 1’ - forventes ca. 360 nye indbyggere, når området står færdigt. 
Forvaltningen anbefaler, at behovet for øget dagligvareforsyning i Helsted-
området undersøges vha. en konkret detailhandelsanalyse, når 

84 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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boligudstykningen for ’Nordskellet Etape 1’ - er færdigt udbygget, og de nye 
beboere er flyttet ind. 
 
I 2022 påbegyndes en detailhandels analyse for hele kommunen. 
 
De øvrige funktioner, i form af serviceerhverv (fastfoodrestaurant, 
tankanlæg og bilvaskehal m.m.), vurderer forvaltningen, bør indpasses i 
kommunens eksisterende centerstruktur. 

96 ønsker justering i det eksisterende 
Rammeområde 1.08.R.9 (Dronningborg 
Hallen), sådan at der gives mulighed for 
detailhandel i form af en enkeltstående 
dagligvarebutik. Derved kan eksisterende 
butik i Dronningborg flyttes fra 
nuværende placering til Dronningborg 
Hallen. 
 
Ønsket med flytning er at få en helt 
central placering med en enkeltstående 
dagligvarebutik ved den fremtidige 
sammenfletning af ringvejen og 
Udbyhøjvej. Et af argumenterne for en 
udflytning er, at kommunen kan få frigjort 
plads til en mere hensigtsmæssig 
trafikløsning ved Rismølleskolen. 
 
Projektudvikleren har drøftet 
projektforslaget med hhv. butiksejer og 
Randers Idrætshaller/Randers 
Gymnastiske Forening, og begge parter er 
positive overfor forslaget. 

96 Der blev i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 713 (vedtaget 18. 
januar 2021) taget konkret stilling til spørgsmålet om detailhandel, og 
konklusionen var, at Dronningborg-området havde en tilstrækkelig 
detailhandelsdækning (dagligvareforsyning) med bydelscenter 
Dronningborg (som blev væsentligt udvidet i forbindelse med 
planlægningen for Sporbyen jvf. Tillæg 1 til Kommuneplan 2017). 
 
Dagligvarebutikken ønskes konkret placeret i lokalplanens Delområde III, 
som kun må anvendes til rekreativt område og tekniske anlæg. Den ønskede 
placering af dagligvarebutikken vil placere den i en afstand af ca. 1,2 km til 
bydelscenter Dronningborg, hvor der er butik i dag. 
 
Forvaltningen vurderer, at det foreslåede detailhandelsmæssige 
’nulsumsspil’, hvor en butik blot flytter adresse, er tvivlsomt, idet en anden 
operatør vil kunne overtage de gamle lokaler under henvisning til 
’videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse’, hvormed den lokale 
konkurrence på udbud af dagligvarer øges. 
 
Der er i forbindelse med den ønskede flytning ikke udarbejdet nogen 
detailhandelsanalyse, der kan påvise et konkret behov. Ydermere er den 
præcise placering og udformning af den fremtidige ringboulevard ubekendt, 
og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at disponere over området, 
førend endelig vejføring er fastlagt.  

96 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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Rekreative områder og det åbne land 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

19 ønsker at hæve den maximalt tilladte 
størrelse på kolonihavehuse i kommunen 
fra nuværende 40 m2 til 50 m2 samt hæve 
den procentvise bebyggelse til 15 %. 
Ønsket begrundes med, at flere og flere 
børnefamilier køber kolonihavehuse. De 
ønsker at overnatte i sommerhalvåret og 
udtrykker, at 40 m2 er for lidt plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Kolonihaver er reguleret både gennem kommune- og lokalplaner, men 
har også deres helt egen lov – Kolonihaveloven. 

Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en 
væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i 
fritiden. Med loven ønsker man at fastholde kolonihaverne i bymiljøet, at 
integrere dem i byens grønne træk i samspil med byens andre 
friluftsaktiviteter og at bidrage til at kvalificere livet i byen, også for den 
lavere lønnede del af befolkningen. Lovens formål er at sikre kolonihavernes 
sociale, kulturelle, rekreative og miljømæssige værdier – hvilket indikerer, at 
et af kolonihavens primære funktioner er selve haven. 

Det fremgår af kolonihavelovens ordlyd, at der ved en kolonihave skal 
forstås en havelod i et kolonihaveområde, samt at kolonihaveområder kun 
må placeres i byzone eller landzone, og dermed ikke i et sommerhusområde 
(sommerhuse anvendes til ferie- og fritidsformål af en anden karakter end 
kolonihaveområder). 

Det er forvaltningens vurdering, at hvis der tillades større huse til decideret 
overnatning i sommerperioder vil områderne skifte karakter til noget, der 
mere ligner sommerhuse/sommerhusområder – og dette er ikke foreneligt 
med udpegningen til kolonihaveområde, hvor der er vægt på haven. I 
forbindelse med Forslag til kommuneplan 2021 er der endvidere udpeget en 
række kolonihaveområder til kulturmiljøer – for yderligere at sætte fokus på 
kolonihavens funktion og karakter. 

 

 

19 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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23 omhandler temaer i det åbne land: 
 
Husdyrbrug: Positivt at der udpeges 
arealer til store husdyrbrug og forventer 
at husdyrbrugene i kommende 
planperiode samles på færre og større 
enheder. Der bør gives mulighed for 
afprøvning af nye miljøteknologier uden 
krav om miljøgodkendelse. 
 
Lavbundsarealer og mulige vådområder: 
Ønsker samarbejde omkring vådområder 
og jordfordeling og eventuelt fuld 
kompensation til lodsejerne. Herudover 
bør der ses på andre virkemidler såsom 
minivådområder og skovrejsning. 
 
Grundvand: Godt at kommunen 
fastholder grænseværdien for nitrat i 
drikkevandet på 50 mg/L samt 
prioritering af drikkevand fra boringer 
med god vandkvalitet og benyttelse af 
vand med lavere vandkvalitet til formål 
uden kvalitetskrav. Det anbefales at 
kommunen går i dialog med lodsejere om 
placering af boringer. 

Overfladevand: Der skal ses på 
muligheder for eksempelvis 
reguleringsprojekter som svar på 
klimaforandringer, og der ønskes 
samarbejde i den kommende 
vandplanperiode. Herudover ønskes 

23 Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 17 er det muligt for 
husdyrbrug at afprøve nye miljøteknologier uden krav om 
miljøgodkendelse. Det kræver blot en anmeldelse som overholder de i § 17 
nævnte krav. 

I forhold til Landboforeningen Kronjyllands bekymring omkring ’landbrugets 
fremtidige mulighed for markvanding’, tillades indvinding til markvanding, 
så længe grundvandsressourcens kvalitative og kvantitative tilstand tillader 
det. Der ønskes altid en god dialog med landbruget med henblik på at finde 
de bedste løsninger og eventuelt alternativer i forhold til markvanding.  

I forhold til afvanding af marker og konkrete reguleringsprojekter er dette 
ikke direkte relevant for eller reguleret i kommuneplanen,  

Jordfordeling styres dette ikke i kommuneplanen, men foretages efter 
gældende lovgivning. 

Grønt Danmarkskort består af økologiske forbindelser, potentielle 
økologiske forbindelser, naturområder, potentielle naturområder og 
Natura2000 områder. De potentielle økologiske forbindelser og potentielle 
naturområder vil fortsat være landbrugsjord. Men det vil nemt kunne 
omdannes til naturområder eller økologiske forbindelser, såfremt jorden 
tages ud af omdrift. Dette forventes dog kun at ske frivilligt. 

Kommuneplanen regulerer kun infrastruktur på et overordnet plan. I 
forbindelse med projektering og anlæg af veje vurderes den trafik, der er og 
vurderes at komme i det pågældende område, og vejanlæggene indrettes, 
så de bedst muligt tager hensyn til de forskellige brugere af vejen. 

 

23 Høringssvaret 
medfører ikke 
ændringer i 
kommuneplanen  

Forvaltningen 
fortsætter god dialog 
med landbruget. 
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inddragelse i eventuel revision af 
vandløbsregulativer. 
 
Grønt Danmarkskort: Ønsker inddragelse 
af lodsejer og forening, når der 
planlægges anderledes og nytænkende i 
det åbne land. Der henstilles til mange 
forskellige løsninger, herunder 
multifunktionel jordfordeling og 
omplacering af naturområder. 

Infrastruktur: Der opfordres til at sikre 
fremkommelighed for 
landbrugsmaskiner, herunder at undgå 
forhindringer, sikre markoverkørsler, 
undgå helleanlæg og lignende samt at 
udforme vejbump, så de tager hensyn til 
landbrugsmaskiner. 
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71 Høringssvaret omhandler muligheder 
for udvidelse af idrætsanlæg i Helsted i 
ramme 1.06.R.12 og 1.06.R.7. Det foreslås 
at inddrage matrikel 12g til boldbaner ved 
at reducere læbælter.  

På sigt ønskes også 12dæ inddraget til 
fodboldbaner. Der kan endvidere 
etableres stier i området mellem 
Nordbyen og Oust Mølle. 

 

71 Den grønne kile gennem området i nordbyen er ved boldbanerne delt af 
to rekreative rammer. Bestemmelserne er næsten enslydende, men den 
ene – med boldbanerne – udlægger området til byzone / fremtidig byzone, 
mens den anden lægger op til at bevare området i landzone. Rammen med 
byzone er delvis lokalplanlagt til boldbaner. Der er imidlertid behov for at 
udvide området med boldbaner pga. øgede aktiviteter på de nuværende 
områder som følge af befolkningstilvækst i området. Rammerne er adskilt af 
et vandløb, og i den sammenhæng er det hensigtsmæssigt at skabe 
mulighed for udvidelser af fritidsfaciliteterne i sammenhæng med de 
eksisterende baner, på den nordlige side af vandløbet – ved at udvide 
ramme 1.06.R.7. 
I forhold til at fjerne beplantningsbælter, så er de reguleret i lokalplanen, 
bl.a. for at reducere indkik fra Hobrovej og sikre, at bolde og fodboldspillere 
ikke kommer på vejarealet. Det er som udgangspunkt standard ved 
planlægning af boldbaner, at der skabes afstand og beplantning i forhold til 

71 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret delvist 
imødekommes ved at 
ramme 1.06.R.7 
udvides til at omfatte 
arealet nord for 
vandløbet. 
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omgivelserne. Hvis banerne skal udvides – evt. med ny lokalplan – kan det 
drøftes, om plantebælterne kan reduceres / evt. suppleres med hegn 

97 den lokale idrætsforenings ønsker, at 
Randers Kommune overvejer en samlet 
flytning af klubbens aktiviteter (fodbold, 
gymnastik, tennis og petanque) fra 
nuværende adresse ved Stadion Allé 56 til 
området ved Purhushallen og Fårup 
Skole, herunder etablering af nyt klubhus 
som tilbygning til Purhushallen. 

 

97 Som udgangspunkt er en beslutning om flytning af aktiviteter ikke et 
kommuneplanemne. Helt overordnet vil en flytning af idrætsfaciliteterne 
ved Stadion Allé 56 til området ved Purhushallen og Fårup Skole betyde at 
det grundareal, der er til rådighed for udendørsaktiviteter, vil blive 
reduceret fra ca. 6,9 ha (inkl. parkering ved Fårup Beton) til ca. 4 ha (hvis 
det forudsættes, at der kan disponeres over hele friarealet ved Purhushallen 
og Fårup Skole). Derudover er udvidelsesmulighederne ved Purhushallen og 
Fårup Skole vanskelige. 

I dag fremstår Fårup Skoles friarealer som ét sammenhængende friareal, der 
udenfor skolens åbningstid kan fungerer som bydelens frirum eller ’grønne 
oase’ til ”uorganiserede” aktiviteter for områdets børn og øvrige beboere. 
Hvis idrætsaktiviteterne ved Stadion Allé 56 flyttes til skolens område 
mellem Purhushallen og Fårup Skole, vil området skifte karakter. Derudover 
vil de nye aktiviteter medføre et andet kørselsmønster og parkeringsbehov 
samt betyde en indhegning af arealer, forhøjet aktivitetsniveau aften og i 
weekenderne samt lysmaster. 

97 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
indledes en dialog 
mellem 
idrætsforeningen, 
hallen og skolen samt 
kommunens 
forvaltninger. 
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Kulturarv 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

28,32,36,70,95 omhandler bevaring af 
stationsbygningen i Langå. 
 
28 ønsker udvidelse af kulturmiljø ved 
Langå station, så området dækker hele 
baneområdet, herunder stationsbygning, 
vandtårn, remiseområde og øvrige 
bygninger. Der lægges vægt på områdets 
betydning som livsnerve i Langå og de 
mange initiativer på kulturområdet i de 
historiske bygninger. 

32 ønsker at bevare stationsbygningen, 
da denne vurderes at være bærende for 
Langås historie og identitet som 
stationsby. 
 
36 ønsker at bevare stationsbygningen, 
og der lægges vægt på stationens 
betydning for byens udvikling og den 
forsatte anvendelse som kulturhus. 
 
70 ønsker bevaring af stationsbygningen 
som vigtig kulturarv og som kulturhus. 
 
95 ønsker fortsættelse af Langå 
Stationsforeningsaktiviteter og støtter 
udpegningen til bevaringsværdig bygning. 

28 Kulturmiljøer, i Forslag til kommuneplan 2021, er netop udvidet ved 
Langå station, til udover at indeholde remise og vandtårn også at omfatte 
stationens bygninger, banelegemets område helt ned til den gamle 
jernbanebro. Samtidig indgår den del af Langå by, hvor 
stationsbyggeskikken fortsat er meget tydelig i gadebilledet, i kulturmiljøet.  

32, 36, 70, 95 Langå Station er registreret som bevaringsværdig, og den 
optages som sådan i Forslag til Kommuneplan 21. Det bevirker at der ved 
ansøgning om nedrivning skal ske en offentlig høring som f.eks. annonceres 
på kommunens hjemmeside. 

 

28,32,36,70,95 
Forvaltningen vurderer 
at de fremsendte 
bemærkninger allerede 
er indarbejdet i Forslag 
til kommuneplan 2021, 
hvorfor der ikke er 
yderligere 
anbefalinger. 
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67 indsigelse imod, at stationsbygningen i 
Langå registreres som bevaringsværdig. 
Indsender lægger vægt på, at bygningen 
ikke blev erklæret bevaringsværdig i 
forbindelse med lokalplanlægning i 2018. 
Indsender mener i øvrige, at 
stationsområdet burde tilhøre ramme 
3.01.T.4. 

67 På tidspunktet for udarbejdelse af lokalplan 663 for Langå bymidte og 
Stationsområde, SAVE registrerede Randers Kommune ikke bygninger der 
var nyere end 1940. Langå stationsbygninger er bygget efter 1940. Randers 
Kommune er først inden for det seneste par år begyndt at SAVE registrere 
bygninger opført efter 1940 – op til 1960. Det er en ændring af praksis, da 
der er kommet mere fokus på at bevare særlige bygninger efter 1940. Dette 
fokus fik forvaltningen omkring det tidspunkt, hvor SAVE registreringen af 
Langå Station blev igangsat. Siden er igangsat flere SAVE registreringer for 
nyere bygninger og bebyggelser i kommunen.  

I forbindelse med henvendelser eller ansøgninger om nedrivninger vurderer 
kommunen i hver enkelt tilfælde, om der bør SAVE registreres. Det var i den 
sammenhæng, at SAVE registreringen for Langå Station blev en realitet.  

SAVE registrering for Langå er lavet i 2015-2017 og optaget med lokalplan 
663. Denne blev derfor udarbejdet før det fokus på de nyere bygninger og 
omfatter derfor kun bygninger frem til 1940.   

67 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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77 foreslår ændringer til mål og 
redegørelse under Kulturmiljøer – 
herunder at Byrådet vil sikre, at der i 
planlægningen tages hensyn til 
kulturarvsarealer, herunder arkæologiske 
fund i de udpegede kulturarvsarealer, 
samt skjulte/uregistrerede såvel som 
registrerede fortidsminder uden for 
kulturarvsarealerne.  

Der kan forekomme skjulte/uregistrerede 
såvel som registrerede fortidsminder 
uden for kulturarvsarealerne. Randers 
Kommune bør være særlig opmærksom 
på disse ved etablering af nye anlæg, i det 
omfang kommunen får ny viden om disse. 

Ved redegørelsen for planlægning for 
solenergi-anlæg bør tilføjes, at der skal 
tages hensyn til kulturhistoriske 
interesser, herunder bevaringsværdige 
kulturmiljøer samt skjulte/uregistrerede 
såvel som registrerede fortidsminder.  

Det kan præciseres, at der ikke må 
placeres solcelleanlæg indenfor 
fortidsmindebeskyttelseslinjer eller 
fredede områder, så også ikke 
registrerede fortidsminder sikres.   

Nedprioritering af pleje af fortidsminder 
under afsnittet ”Grønt Danmarkskort” er 
beklageligt. 

77 Generelt tages der i planlægningen hensyn til kulturarvsarealer, ligesom 
kommunen har et tæt samarbejde med Museum Østjylland i forbindelse 
med konkret planlægning og byggeri.  

Forvaltningen vurderer, at der under Byrådets mål kan præciseres fra: 

Sikre at der i planlægningen tages hensyn til kulturarvsarealer, herunder 
arkæologiske fund i de udpegede kulturarvsarealer. 

Til  

Sikre at der i planlægningen tages hensyn til kulturarvsarealer, herunder 
arkæologiske fund i de udpegede kulturarvsarealer, samt 
skjulte/uregistrerede såvel som registrerede fortidsminder uden for 
kulturarvsarealerne. 

Listen i retningslinje og redegørelse til de enkelte temaer er ikke 
udtømmende, og forvaltningen er generelt opmærksomme på forskellige 
interesser i det åbne land.  

Kommunens praksis omkring pleje af fortidsminder er uændret og på 
samme niveau som hidtil. Beskrivelsen refererer udelukkende til, at pleje af 
fortidsminder ikke er prioriteret lige så højt som andre indsatser i forhold til 
Grønt Danmarkskort. Plejen nedprioriteres ikke i forhold til nuværende 
niveau. 

77 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret delvist 
imødekommes – så 
Byrådets mål udvides 
til at omhandle skjulte 
fortidsminder. 
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86 ønsker udlagt en kommuneplanramme 
for ejendommen Bjerregrav Stationsvej 
23-27. Ejendommen ligger i en mindre 
bebyggelse – Bjerregrav Stationsby. 
Kommuneplanrammen ønskes udlagt 
med henblik på at muliggøre etablering af 
familieboliger på ejendommen. 

 

86 Bjerregrav Stationsby er en mindre bebyggelse ca. 1,5 km nord for Øster 
Bjerregrav. Bebyggelsen ligger umiddelbart sydvest for jernbanen og består 
af 6 ejendomme. Der er tale om en konkret landzonesag på en enkelt 
matrikel med eksisterende bygninger uden for kommuneplanens rammer.  

Et udlæg af en ramme vil forudsætte en ændring af kommuneplanens 
bymønster, som udpeger byer og landsbyer. I byer skal den primære 
byudvikling ske. I landsbyer kan der ske en mindre udvikling normalt op til 
10 boliger på 4 år. Både i landsbyer og uden for landsbyer gælder planlovens 
landzoneregler, hvis primære formål er at forhindre spredt bebyggelse i det 
åbne land. Bjerregrav Stationsby har en størrelse som betyder, at det vil 
være uhensigtsmæssigt at udlægge en landsbyramme. Hvis andre lignende 
samlinger af huse vil kunne udlægges i rammerne, vil det betyde en spredt 
bebyggelse i det åbne land. Der er derfor ikke grundlag for at 
rammebelægge Bjerregrav Stationsby. 

Ejendommen er optaget i Randers Kommuneplan 2017 som 
bevaringsværdig og er derfor omfattet af bygningsfredningslovens § 17 og 
18. Ønsker ejer at nedrive ejendommen, så vil dette kræve en konkret 
ansøgning om nedrivning. Denne skal i offentlig høring i 4-6 uger, samtidig 
vurderer kommunen, hvorvidt man vil modsætte sig nedrivningen ved at 
udarbejde en lokalplan med forbud mod nedrivning. 

86 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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Energianlæg 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 

30,34,56,60,88,93 omhandler opfordring 
til at fjerne udpegning til biogasanlæg ved 
Hørning. 

30 henviser til, at det ikke er et krav at 
kommunen udpeger arealer til 
biogasanlæg, og at disse kan etableres 
uden for udpegningen. Der henvises til, at 
udpegninger er taget ud i nabokommune. 

34 henviser til områdets kvaliteter og 
bosætningspotentiale, som kan blive 
ødelagt af et biogasanlæg. Yderligere vil 
anlægget generere tung trafik. Endvidere 
nævnes mulighed for at placere anlægget 
i tilknytning til eksisterende anlæg. Der 
henvises til, at lignende udpegninger er 
taget ud i nabokommune. 

56 Indsender er bekymret for øget tung 
trafik, lugtgener samt forstyrrelse af 
udsigt til kirken. 

60 Indsender er ejer af jorden og ønsker 
udpegningen fjernet og beskriver 
endvidere, at der ikke har været 
forespørgsel på arealet i de otte år, 
udpegningen har ligget der. 

30,34,56,60,88,93 Udpegningen til placering af fælles biogasanlæg er sket, 
som del af de nationale interesser ved udarbejdelse af Kommuneplan 2013. 
Udpegningen har ikke baggrund i en konkret ansøgning, men er resultatet af 
en proces med analysearbejde, borgermøder og en efterfølgende pålagt 
positivudpegning. 

Der er ikke rettet henvendelse eller udvist interesse for etablering af et 
fælles biogasanlæg på den udpegede lokalitet i perioden fra 2013 til 2021. 
Forvaltningen forventer heller ikke, at dette vil ske fremadrettet, idet 
driften af det fælles biogasanlæg i Aarhus Kommune er med til at udnytte 
en væsentlig del af ressourcerne af husdyrgødning i området.  

Med de fremsendte høringssvar fremgår det, at såvel lodsejer som andre 
interesseorganisationer/foreninger i lokalområdet ønsker 
arealreservationen sløjfet. 

Forvaltningen er i dialog med Plan- og boligstyrelsen med anmodning om en 
stillingtagen til, at retningslinjen Bi. 1, for udpegningen af 
arealreservationen udgår med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 21 
og erstattes af en generel retningslinje for planlægning for fælles 
biogasanlæg. Den fremadrettede planlægning på området sker herefter på 
baggrund af vurdering og screening af konkrete ansøgninger, som det 
allerede er beskrevet i retningslinje Bi. 2. 

30,34,56,60,88,93 
Forvaltningen 
anbefaler, at forslaget 
om at udpegningen 
udtages af 
kommuneplanen 
imødekommes – under 
forudsætning af statslig 
accept 
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88 henviser til, at udpegningen til 
biogasanlæg ikke opfylder kravet til et 
sådant samt at udpegningen forhindre 
udviklingen af Hørning. Indsender ønsker 
desuden dialog med kommunen om 
udviklingsmuligheder for Hørning. 
 
93 ønsker ligeledes udpegningen fjernet 
og henviser til dens negative 
konsekvenser for bosætning i området. 

 

 

 

 

 

85 ønsker at etablere et biogasanlæg på 
matr. 1ø, Sdr. Borup 

 

85 Området – matr. nr. 1ø, Sdr. Borup By, Haslund er beliggende indenfor 
rammeområderne 1.10.R.4 – Lergraven Frederiksdalvej og 1.10.E.11 – 
Amstrupgårdsvej. 

Som det fremgår af rammen til erhverv, er området tænkt til at indeholde 
virksomheder i miljøklasse 2-5. Biogasanlæg kategoriseres, jf. 
Miljøstyrelsen, som miljøklasse 7 – virksomheder og anlæg, som er særligt 
belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i 
områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Området er 
udlagt til let industri og håndværk samt transport- og logistikvirksomhed. 

Den rekreative ramme indgår som en del af kommunens grønne struktur. 
Der er generelt stort pres på at inddrage disse til forskellige typer af 
byudvikling. Det er planlovens intention at bevare grønne områder i byerne. 

Området er endvidere udpeget med drikkevandsinteresser med overlap af 
forskellige kortlægninger og indvindingsoplande. Staten understøtter ikke 
planlægning for ny industri på arealer med grundvandsinteresser, når 
arealerne i forvejen er udpeget som rekreative. Etablering af et biogasanlæg 
(miljøklasse 7) på et rekreativt areal med drikkevandsinteresser vil medføre, 
at der skal udarbejdes en grundvandsredegørelse for projektet.  

85 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 
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På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der ikke er 
et eksisterende grundlag for at etablere et biogasanlæg på den ansøgte 
placering. 

Det ansøgte projekt er i konflikt med rammerne i kommuneplanen, og der 
foreligger ikke en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den præcise 
placering. 

92 foreslår en række justeringer i 
retningslinjer for vindmøller og solceller, 
herunder harmoniforhold og højder på 
solceller. Der henvises til to tidligere 
fremsendte ansøgninger til solcelleanlæg 
ved Kondrup og Overgaard. Der foreslås 
derved justeringer af ramme 4.00.T.8 ved 
Kondrup, så det fremstår som i 
Kommuneplan 2017. Endvidere opfordres 
til, at P2X tænkes mere ind i 
energiplanlægningen. 

 

92 Retningslinjen om harmoniforholdet anbefales ikke ændret, da det har 
betydning for oplevelsen af møllerne i landskabet og oplevelsen af møllen 
set i sammenhæng med nærliggende møller. Hvis det i en konkret sag 
vurderes at være uproblematisk at ændre harmoniforholdet, kan det gøres 
gennem et kommuneplantillæg i den konkrete sag. 

Retningslinjen om højden på solceller fra 3 til 4 meter anbefales ikke 
ændret, da forvaltningen forventer et arbejde omkring strategisk 
energiplanlægning og solceller snart påbegyndes. 

Ramme 4.00.T.8 er tilpasset de 4 eksisterende vindmøller og i 
overensstemmelse med byrådsbeslutning fra 2016 om, at der ikke kan 
sættes 150 m høje møller op i området. Ved behandling af en konkret 
ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller i området, tages der 
stilling til om rammeområdet skal udvides ved et kommuneplantillæg. 

I forbindelse med et kommende arbejde om solceller og strategisk 
energiplanlægning vil Power2X kunne indgå. Forslaget om energilandskaber 
vil også kunne indgå i dette arbejde. 

92 Forvaltningen 
anbefaler, at 
høringssvaret ikke 
imødekommes. 

 

 

Øvrige 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Indstilling 
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62 Høringssvaret omhandler 
kommentarer til en række emner i 
kommuneplanen: de seks 
karakterområder, byudvikling uden for 
Randers med særlig omtale af Haslund, 
detailhandel i oplandsbyer og Randers by 
og balance imellem disse, fremtidssikring 
af Randers Midtby, klimatilpasning, 
grundvand, skovrejsning og 
implementering af FN’s Verdensmål i 
kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Høringssvaret omhandler en lang række emner. Flere emner er 
bemærkninger, som forvaltningen tager til efterretning, mens øvrige emner 
behandles herunder. 

I forhold til bemærkning omkring udviklingsmuligheder i kommunens byer 
henvises til beskrivelsen af kommuneplanens bymønster. Her fremgår det af 
teksten, at kommunen ved konkret efterspørgsel i lokalbyerne vil se på 
muligheder for ændringer i kommuneplansrammer herunder til boligformål. 
Denne vurdering beror på en helhedsbetragtning omkring eksisterende 
muligheder i kommuneplanen og det samlede behov i hele kommunen. 

Med hensyn til emner omkring detailhandel vil forvaltningen i kommende 
planperiode udarbejde ny detailhandelsanalyse. I forbindelse med dette 
arbejde kan det være relevant at se på mulighederne for placering af 
dagligvarebutikker i kommunens hovedby, centerbyer og lokalbyer. 
Indholdet fra Strategisk Midtbyplan for Randers Midtby er omsat til fysisk 
planlægning i kommuneplanens afsnit om Randers midtby under ”Udvikling 
i byer og landdistrikter” og under ”Detailhandel”. Dette strategiske afsæt 
skal videreudvikles igennem mere konkrete handleplaner og regulativer, 
som løbende udarbejdes og behandles politisk de kommende år samt 
konkrete fysiske ændringer i midtbyen. 

Klimatilpasning har fået en mere markant plads i Forslag til kommuneplan 
2021 idet, at emner omkring klimatilpasning, spildevand og kloakering, 
overfladevand og grundvand er samlet i ét afsnit med titlen ”Klimatilpasning 
og vand”. Afsnittet er revideret ud fra bl.a. Klima-, natur- og miljøpolitikken 
vedtaget af byrådet i 2019 og ændringer i planloven. Dette indebærer en 
række nye retningslinjer for klimatilpasning og beskyttelse af grundvandet 
samt ny og bedre kortlægning over områder med risiko for skader efter 
oversvømmelser.  

I forhold til naturområder er målet under ”Skovrejsning” fortsat, at rejse 
mindst 3000 ha skov inden 2030, hvilket svarer til 300 ha årligt, og 

62 Forvaltningen tager 
bemærkningerne til 
efterretning og 
anbefaler på baggrund 
af ovenstående 
redegørelser ikke 
ændringer i 
kommuneplanforslaget
. 
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endvidere er de nationale mål fra 2018 for skovrejsning indsat. Endvidere er 
principper for skovrejsning og dens betydning for blandt andet 
grundvandsbeskyttelse beskrevet i Forslag til kommuneplan 2021. Der søges 
til stadighed sammenhæng i naturområder, særligt igennem det nyere tema 
Grønt Danmarkskort, der sammenfatter (potentielle) naturområder, 
(potentielle) økologiske forbindelser og Natura2000 områder, hvor der ved 
hver kommuneplan revision redegøres overfor staten, hvor meget af denne 
udpegning der er realiseret som nye naturområder. Herudover bidrager 
revideret Grøn Struktur i Forslag til kommuneplan 2021 med strategisk 
grundlag til mere sammenhængende natur og forbindelse imellem 
rekreative områder i byerne og de store naturområder i det åbne land.  
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