
Indledning – Øster Bjerregrav 
Forslag til Kommuneplan 2021 med behandling af høringssvar blev behandlet på 
møde i Udviklingsudvalget d. 27.5.2021 med henblik på endelig vedtagelse.  

På baggrund af indkomne høringssvar i den oprindelige høringsperiode har et 
medlem af udviklingsudvalget på møde den 27. maj 2021 stillet et ændringsforslag. 
Ændringsforslaget går på, at den foreslåede ramme nord for Erantisvej (4.02.B.21) 
udgår samt at boligramme 4.02.B.18 mellem Øster Bjerregrav og Over Fussing fra 
Kommuneplan 2017 genindsættes i kommuneplanen.  

Ændringsforslaget blev godkendt med fire stemmer for og 3 imod.  

Ændringsforslaget gik dermed videre til behandling i ØU og BY. Forvaltningen har 
gennemført en ekstra 7 dages høring i Øster Bjerregrav for at indhente bemærkninger 
til ændringerne. I høringsperioden er der indkommet 36 rettidige høringssvar, og flere 
af disse er på vegne af flere borgere – herunder underskriftsindsamlinger. 

Af de 36 høringssvar ønsker 26 at fastholde rammeudlægget nord for Erantisvej, som 
fremlagt i det oprindelige forslag til kommuneplan 2021. Ti høringssvar ønsker ikke 
udlægget nord for Erantisvej. 

 

Nr. Fra 
1 Elsebeth Beck Nielsen 
2 (Anonymiseret borger) 
3 Gitte og Jesper Eggert 
4 Jan Henneberg Mikkelsen 
5 Forældrerådet (indsendt af Tine Lund) 
6 Morten Damgaard 
7 Lykke Burmølle Andersen 
8 Anni Binderup 
9 Elin Nielsen 
10 Bent Olaf Nielsen 
11 (Anonymiseret borger) 



12 Katrine og Thomas Wolff 
13 Karen Marie Lindgaard Severinsen 
14 Theresa Skov 
15 Rene Krabbe Thorsen 
16 Anders Krogsgaard 
17 Kirsten Søgaard 
18 Niels Erik Christensen 
19 (Anonymiseret borger) 
20 Tinna Lund Skaarup 
21 Birte Møller 
22 Eileen Thomsen 
23 Niels Erik Christensen (på vegne af Høgstrupgaard) 
24 Peter Krogh Madsen 
25 Jørgen Jensen 
26 Mary Scriver 

Steen M G Scriver 
27 Cecilie Jensen 

Ømer Dogan 
28 Lars Greve (på vegne af 32 husstande) 
29 Camilla og Kim Brandstrup  
30 Morten Burmølle Andersen 
31 Simon Tougaard 
32 Helle Bugge 
33 Amanda og Nikolaj 
34 Jesper Hedegaard Jensen (vedhæftet 

underskriftindsamling fra 202 borgere) 
35 Ulrik Hedegaard 
36 Helle og Kim Bluhme 

 
  



 

Resumé Forvaltningens bemærkninger Anbefaling 

3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,
25,26,29,30,31,32,33,34,35,36 Ønsker at 
fastholde rammen nord for Erantisvej 
(4.02.B.21), da det medvirker til udvikling i 
byen, som fastholder byens funktioner og 
service. 

 
 

Øster Bjerregrav er placeret i den ene af de to vækstretninger, som Randers 
Kommune udpegede i Planstrategi 2018. Derfor er der er stort fokus på 
udviklingsmuligheder i byen. Øster Bjerregrav har i befolkningsprognosen for 
2021-2031 en forventet fremgang på +252 indbyggere. Der findes alternativer 
til byudvikling i byen, bl.a. arealer tættere på Viborgvej, som allerede er 
lokalplanlagt.  

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, så den landskabelige indgriben mindskes. Boligrammen 
placeres i naturlig forlængelse af eksisterende boligområde ved Erantisvej, 
hvor der er reserveret areal til at videreføre eksisterende veje. Ud fra den 
eksisterende infrastruktur fremgår, at det tidligere har været hensigten, at 
der kan ske udvikling i området nord for Erantisvej. 

Både den nye ramme 4.02.B.21 og den ramme 4.02.B.18 fra Kommuneplan 
2017 ligger i den samme udpegning med særlige landskabelig interesser. En 
reduktion i etageantal og bygningshøjde vil mindske påvirkningen af 
landskabet og de eksisterende boligområder. 

Forvaltningen 
fastholder anbefalingen 
om at bibeholde 
udlægget af ramme nr. 
4.02.B.21 med en 
reduktion i etager fra 2 
etager til maks. 1 etage 
og reducere 
bygningshøjden fra 8,5 
m til maks. 6 m. 

 

1,2,6,11,15,19,22,24,27,28 Ønsker at 
fastholde rammen imellem Øster 
Bjerregrav og O. Fussing fra Kommuneplan 
2017 (4.02.B.18) og ønsker, at rammen 
nord for Erantisvej (4.02.B.21) udgår. 
Argumenterne er bl.a., at landskabet 
påvirkes og boligområdet vil fratage en 
udsigt for nogle. 

 

Kommuneplanen er byrådets langsigtede plan for kommunens udvikling. Der 
planlægges i kommuneplanen for de kommende 12 år, men planen revideres 
hvert fjerde år. Revisionen sker for at sikre, at det er de aktuelle og rigtige 
arealer, som er i spil til de forskellige arealinteresser. Udviklingen er dermed 
foranderligt, og vil påvirke omgivelserne – på både gode og mindre gode 
måder – alt efter hvilke interesser, der er i området. Interesserne skifter med 
tiden. 

Boligramme 4.02.B.18 har været udlagt i en årrække – uden at der har været 
udvist interesse i udvikling. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at lade 

Forvaltningen anbefaler 
ikke, at høringssvaret 
om at fastholde ramme 
4.02.B.18 fra 
Kommuneplan 2017 
imødekommes. 



områder ligge og måske bremse udvikling andre steder – da kommunen kun 
må planlægge for forventet udvikling i 12 års perioden. 

Boligramme 4.02.B.18 ved Viborgvej fra Kommuneplan 2017 ligger i samme 
landskabsudpegning som den nye ramme 4.02.B.21 – så en tilsvarende 
ramme er udtaget af landskabsinteresserne, som der er udlagt nord for 
Erantisvej.  

Der er mange interesser omkring Øster Bjerregrav, som sætter bindinger på 
udviklingen og muligheder for at udlægge arealer til boliger – herunder 
Viborgvej, men også nærheden til husdyrbrug og deraf afledte 
lugtkonsekvenszoner samt erhvervsinteresser og kirkeindsigtsområde. 

Det er derfor en balance at finde egnede arealer til ønsket udvikling og 
samtidig sikre, at flest tilgodeses. Det vurderes realistisk, at byen kan udvides 
mod både nord og eventuelt mod Viborgvej på et senere tidspunkt. 

5,35 ønsker også på sigt at udvikle i 
området imellem Øster Bjerregrav og O. 
Fussing. 

Ramme 4.02.B.18 fra Kommuneplan 2017 var placeret mellem Over Fussing 
og Østre Bjerregrav. For at sikre en egen identitet mellem byerne finder 
forvaltningen det hensigtsmæssigt at opretholde adskillelse mellem byerne 
og sikre det åbne landskab der imellem. 

Forvaltningen 
anbefaler, at der 
opstartes en proces 
med borgerne i Øster 
Bjerregrav og Over 
Fussing for at afklare 
identiteterne. 
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Til Randers Kommune  

Tak for muligheden for eventuelle bemærkninger. I mine øjne er det et godt forslag at flytte muligheden for boligområdet fra Erantisvej tilbage til 
forslaget i Kommuneplanen 2017.  



Det tilgodeser behovet for boliger uden at genere en hel vej unødigt.  

mvh 

Elsebeth Beck Nielsen 
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Vedr. udstykning af byggegrunde synes jeg, at det er godt, at I fortsætter med at udstykke, som det først var planlagt, men kan der evt. laves en 
jordvold op til Viborgvej for at mindske trafikstøj, og få anlagt de veje, som skal være der og efterfølgende sætte grundende til salg hos en 
ejendomsmægler. Der er trods alt kun 5 min. til motorvejen. og 5 min til dejlig natur. Det er vigtigt, at der sker noget nu, for der er ledige pladser i 
både børnehaver og skole. 

Med venlig hilsen 

(Anonymiseret borger) 
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Kære Byråd 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har et meget stort ønske om, at kommuneplan 2021 fortsat rummer mulighed for rammeudlæg nord for 
Erantisvej, Øster Bjerregrav. 
 
Begrundelsen herfor er at disse grunde er langt mere attraktive end de alternativt foreslåede. På den måde kan vi tilbyde flotte udsigtsgrund i Øster 
Bjerregrav ligesom andre byer i nærheden. 
 
Vi har stort behov for attraktive byggegrunde for at bevare skole, købmand mv.  
Derudover ønsker ejeren af jorden mellem Øster Bjerregrav og Over Fussingø ikke at udstykke jorden, og dermed er vi lige vidt. 
 
Derfor håber vi meget, at I vil fastholde muligheden for, at der kan udstykkes nord for Erantisvej. Det er selvfølgelig ærgerligt for de få, der i dag har 
udsigt og som mister den, men for flertallet vil det være et stort plus. 
 
Hvis I har lyst til at komme ud at se på området, viser vi gerne rund. Øster Bjerregrav er en dejlig by. 
 
Med venlig hilsen 



 
Gitte Eggert 
Jesper Eggert 
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Til Plan Randers   

Hvad i Pokker har i gang i!!!!! 

Er det meningen er i vil afvikle hele vores by.  At fast holde Lokalplan 2017 i Ø. Bjerregrav /Over Fussing er da helt ude i hampen.  

Der er da ingen der vil bosætte sig i vores lokalsamfund, hvis de skal bygge hus helt op ad Viborgvej med al den trafik der er kommet på den vej. 

I skriver også selv at de to byer ikke må bygges sammen i de tidligere planer.   

Vi i byen vil sætte os stærkt op mod at gennemfører dette, da det absolut ingen mening vil give at fortsætte afviklingen af byen ved at lave flere 
usælgelige grunde mod Viborgvej.  

Flere af dem vi kender der drømmer om at bo eller flytte til byen for at bygge nyt hus, siger at det er meget uinteressante grunde der ligger i byen da 
der er alt for meget støj fra vejen.  

Håber virkelig at I tager dette op til overvejelse igen og genovervejer det nye forslag til Lokalplanen 2021 over byen.  

Der vil komme borgermøde samt underskrift indsamling i byen (Blot til info) 

Med Venlig Hilsen  

Jan Henneberg Mikkelsen 
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Vi er bekymret for dagtilbuddets overlevelse. 

Som forældreråd til Børnehuset Bjerregrav, vil vi meget gerne kommentere på det ændringsforslag der er kommet til Forslag til kommunalplanen 
2021 (31-05-2021/01,02,03-P15-23-20). 

Der har gennem flere år været faldende børnetal i Øster Bjerregrav og det har kunne mærkes i Børnehuset Bjerregrav ved helt simpelt færre børn. Det 
samme gør sig gældende hos byens dagplejere, som er blevet reduceret fra tidligere at være 5-6 dagplejere til nu kun at være to. Desuden ses der 
foruroligende små årgange på vores skole. Det bekymrer os i forældrerådet.  



For at der skal være nok børn i byens institutioner, skal der flytte børnefamilier til byen. Mange par flytter i hus når de enten venter deres 1. barn eller 
kort herefter. Disse nyetablerede familier kigger sig om efter en attraktiv by med fremtid i. Det er vigtig for dem at der er daginstitutioner, en skole, 
godt foreningsliv og gode indkøbsmuligheder og disse ting skal helst ikke være lukningstruet. Som det har været de sidste år har Øster Bjerregrav ikke 
kunnet konkurrere med de tilsvarende forstæder til Randers, til trods for vores centrale beliggenhed. Vi har ikke udstrålet at være en by i vækst, men 
derimod en by i stilstand.  

Vi appellerer derfor til at man i den kommende kommunal plan ikke satser smalt på kun én udstykning, men tør satse stort. Vi synes ikke at 
ændringsforslaget om en kommunal udstykning (boligramme 4.02.B.18) mellem Øster Bjerregrav og Overfussing bør udelukke foreslået ramme nord 
for Erantisvej (4.02.B.21) men derimod at de sagtens kan supplere hinanden. De to udstykninger kan noget forskelligt og henvender sig til forskellige 
købere. Udstykningen mellem Øster Bjerregrav og Overfussing ligger tæt på Viborgvej og ligner til forveksling den udstykning, der er ved 
Rørsangervej, som har taget adskillige år at få tilbygget og hvor endnu ikke alle grunde er solgt eller bebygget. Derfor frygter vi at en evt. ny lignende 
udstykning også vil være langsomlig at få solgt, til gengæld har de et fornuftigt prisleje, hvor flere kan være med. En udstykning bag Erantisvej eller et 
tilsvarende attraktiv sted væk fra Viborgvej, vil kunne tiltrække andre mere købedygtige tilflyttere. I samspil vil dette gøre byen mere attraktiv for alle 
potentielle købere.  

Vores bekymring er derfor at hvis boligramme 4.02.B.18 mellem Øster Bjerregrav og Overfussing bliver byens ENESTE mulighed for at vokse og udvide 
sig, så er det langt fra nok til opretholde vores børnehus, skole, foreningsliv og forretninger.    

På vegne af forældreråddet i Børnehuset Bjerregrav 

Tine Lund 

Formand for forældreråddet 
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Hej,  

Jeg har ikke haft mulighed for at deltage i indsigelser i forbindelse med kommunalplanen for 2021 for Randers kommune. Men jeg er tilflytter til 
Erantisvej 14, 8920 Øster Bjerregrav.  

Jeg kan kun tilslutte mig det foreslåede ændringsforslag hvor området nord for Erantisvej udgår (4.02.B.21). Der er mulighed for såvel kommunale og 
private på andre udstykninger i Bjerregrav by, især på det foreslåede område mellem over Fussing og Øster Bjerregrav som ikke generer nogen, og 
hvor der stadig vil være udsigt. 

Mvh 



Morten Damgaard 
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Kære alle,  

Jeg har et ønske om, at kommuneplan 2021 fortsat rummer mulighed for rammeudlæg nord for Erantisvej, Øster Bjerregrav 

Vi ønsker er en chance, for selv at udvikle byen, og vise den rigtige retning. Tag ikke håbet fra de personer, der frivilligt kæmper for, fortsat at gøre 
stedet unikt, attraktivt og nutidigt. 

De nuværende grunde (Kommuneplan 2027) er utrolig elendigt placeret. Folk udefra investerer ikke i en byggegrund, hvor udsigten bliver forstyrret af 
6000-7000 biler om dagen. Stil blot dig selv spørgsmålet: "Hvor vil jeg gerne bo?". 

Vejforløbet, nord for Erantisvej, blev etableret da Erantisvej oprindeligt blev udstykket. Der er INGEN logisk eller fornuftig forklaring på, hvorfor man 
fastholder rammeudlæg Ø. Bjerregrav som det så ud i kommuneplan 2017.   

Mvh. Lykke Burmølle Andersen 

at bevare rammeudlæg i Øster Bjerregrav, som de så ud i Kommuneplan 2017 at bevare rammeudlæg i Øster Bjerregrav, som de så ud i  

Kommuneplan 2017 at bevare rammeudlæg i Øster Bjerregrav, som de så ud i Kommuneplan 2017 
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Jeg synes det er vigtigt at få nogen attraktive byggegrunde i Ø.Bjerregrav som ligger væk fra den meget befærdede Viborgvej.  
Der er jo for mange år siden forberedt vej nord for  Erantisvej, hvorfor det var logisk at udvide byen den vej. Man kunne jo så aftale at det skal være 
lav bebyggelse.  
Venlig hilsen 
Anni Binderup 
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Randers Kommune 

Bemærkning ifm. ændringsforslag til kommuneplan 2021 Ø Bjerregrav 

Med stor respekt for rettidig udvikling i Ø Bjerregrav har jeg hilst forslag til kommuneplan 21 – udvidelse af område nord for Erantisvej - særdeles 
velkommen  

1. Stedet folk ønsker at bo – smukt og roligt område, skole-, institution-, indkøb-,  og idrætsnært.  
Ingen ønsker at bygge tæt ved hovedvej – hvilket tiden med al tydelighed har vist. 

2. Der er en sælger klar til udstykning. 
3. Der står en privat investor klar - og dermed ikke en belastning for kommunekassen. 

ERGO: projektet kan hurtigt være klar til den udbygning, vi har ventet på i mange år og medvirke til at få byen i ”fuldt gear”som efter første store 
udbygning i 73/74 og frem til 2000 med bl.a. blomstrende skole/institutioner, udvidelse af brugs, idrætshal til flg. 

Med venlig hilsen 

Elin Søvsø Nielsen 

PS:  

KÆRE POLITIKERE - I VIL BLIVE HUSKET PÅ AT TAGE UDVIKLENDE OG VISIONÆRE BESLUTNINGER OG IKKE PÅ POPULISTISKE OG FØLELSESMÆSSIGE 
HER OG NU PÅVIRKNINGER FRA VENNER, FAMILIE OG FACEBOOK.  – SÅ HVAD VENTER VI PÅ?? 
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Til Randers Kommune 

Bemærkning ifm. ændringsforslag til kommunplan 2021 Ø Bjerregrav 

Det bekymrer mig at se på Ø Bjerregravs nedadgående tendens gennem de sidste 3-4 år! Især set i lyset af de optimale og korte tilkørselsforhold til E 
45 og storbyen Randers. 

Som vurderingsmand for Skat gennem mange år er min erfaring, at mindre attraktive grunde er svære at sælge – hvilket vores by er et godt bevis på. 

Så - ikke tvivl hos mig om, at en ny attraktiv udstykning som nord for Erantisvej vil være en gevinst for området – her tænker jeg ud over folks egne 
ønsker også på at fastholde arbejdspladser, skole, institution og en opbakning til vores nye købmand. 

Med Bjerregrav mose og Fussingø ”i baghaven” vil denne placering ved Erantisvej trække nye gode folk og skatteborgere til Randers Kommune! 



Med venlig hilsen 

Bent Olaf Nielsen 
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Hvorfor lave om på noget som er I gang og der  bygges stadig    , god ide til at samle Over Fussing  op når der snakkes natur fredning....  .. 

(Anonymiseret borger) 
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Hej 

Vi bor på Erantisvej 13 i Øster Bjerregrav. At der skal udstykkes grunde i ØB er der ikke tvivl om. Spørgsmålet må være beliggenheden. Jeg tænker at vi 
skal have gang i nogle attraktive grunde. De mest attraktive grunde er helt klart dem lige bagved Erantisvej. De har de fordele at de kommer til at ligge 
i et børnevenligt villakvarter og med udsigt. Ulempen er at de kan tage udsigten fra nogle andre. 

Hvis man vil udvide en by, så er man jo nødt til at gøre det i udkanten af byen. Der er jo ikke den store interesse i at bygge nyt lige ud til Viborgvej, så 
derfor skal der jo findes alternativer. Hvis vi får udvidet byen med et større antal nybyggede huse, så vil byens eksisterende huse i gennemsnit stige i 
værdi. Det vil være med til at sikre den tryghed som efterspørges. Er byen under udvikling eller afvikling? De huse der vil miste udsigt, vil naturligvis 
falde i værdi her og nu, men på sigt vil alle huse i ØB stige. 

Hvis vi ikke får gang i noget af den vækst, som mange andre byer omkring Randers har gang i, så risikerer vi at det ikke kommer til at ske. Og så falder 
alle vores huse i værdi. 

Derfor går vi stærkt ind for at der hurtigst muligt udstykkes grunde bagved Erantisvej, sådan at vi også kan være en del af opsvinget. Vi er meget 
interesseret i at beholde vores landsby med skole, købmand og et meget aktivt sports/fritids liv. 

Mvh Katrine og Thomas Wolff 
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Af hensyn til udstykninger nord for Erantisvej, ønsker vi fortsat de grunde til udstykninger, da det vil styrke udvikling i byen med attraktive 
byggegrunde, der vil tiltrække flere familier, de grunde som Randers kommune som i forvejen er planlagt til udstykninger, er ikke særligt populære da 
de ligger for tæt på Viborgvej. Vi er nødt til at tænke i de baner, da byens børnetal gerne skal vokse, så vi kan bevarer vores børnehave og skole, der er 



alfa og omega for vores bys fortsatte udvikling. Der kan også være andre muligheder for attraktive grunde, fx. Ved landevejen mellem O. Fussing og 
Bjerregrav, men det skal være hurtig, vi kan ikke vente længere.  

Med venlig hilsen  

Karen Marie severinsen 
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Er bestemt for at man flytter kommende byggegrunde til en mere attraktiv placering.  

Den nuværende placering er slet ikke i spil og holder byudviklingen tilbage. 

Theresa Skov 
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Jeg støtter op om ændringsforslaget til at bruge den oprindelige kommuneplan 2017 med boligramme 4.02.B.18 i steden for området nord for 
Erantisvej. 
 
Der er ikke nogen der for noget i klemme og ikke nogen husejere der mister penge ved dette ændringsforslag, dvs. det er bedst for alle parter.  
 
Bor selv købt hus med min kone her på Erantisvej og havde aldrig forestillet mig at der ville blive forslag om at bygget foran vores hus som vi betalte 
ekstra mange penge for pga. udsigten.  
 
Sammen med naboerne her i området støtter vi derfor 110 % ændringsforslaget 
 
Mvh  
René Krabbe Thorsen 
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Hej  

Jeg mener det er mega vigtigt for vores område at der kommer attraktive byggegrunde herud 8920... 



Vi har knoklet herude med indsamlinger til ØstJylland største aktivitet park...også (krolf banen til  bla. seniore. Renovering af for samlingshus, idræt 
hal, omklædning, fitness center.. Ny E-sport tilbygning.. Investering i bygninger i købmanden = en ny flot butik. 

Og mange flere tiltag...  

Dejlig at vi har fået  byfornyelse med lidt vejbum og fodgænger felt 👍 

Hjælp os nu med at få flere børne familier herude...please...  

Når nogen bliver skilt herude vælger mange at blive herude og købe /leje nr 2 bolig... Altså kommer der ikke nye familier herud... 

De gl bygge grunde... har der været alt for mange restriktioner på fra start... Nye folk er skræmte væk...pga disse..  

Vi har den bedste by... Natur samt kort transport til e 45.. (5-7 min) alle dage, med mindre man køre bag en traktor... 😂 

Vi mangler attraktive byggegrunde... 

Jeg har selv boet i stevnstrup, og var mega glad for dette...  

Men den er jo fuldstændig smadret...ingen natur, ingen kælkebakke, et sammen hold der er meget kønsløst.. Arrangement i byen er mangel fuldt.... 
de nye tager ingen initeritiv. De lever på de gamle der trækker læsset..  

Den går uden navnet stikkerstrup...  

Jeg mener kommunen har udvidet helt skævt... I stevnstrup...  

Dronningborg er jo også eksploderet...Men med 20 til 50 min transport tid fra dronningborg/tjærby/harrislev og til stor centeret eller e 45. Forstår jeg 
ikke hvad man vil derude...  

Jeg forstår ikke at man ikke kigge ud til os i østerberregrav /overfussing..  

Vi har 5 til 7 min til e 45... Hvis ikke man kommer til at køre bag traktoren 😂 lækker by, lækker natur... Et drive at lokale ildsjæle. Kom nu og hjælp os 
med at få børnefamilie til byen  

Mvh Anders Krogsgaard  
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Mit høringssvar 
Jeg tilkendegiver hermed min fylde støtte til projektet om ny udstykning nord for Erantisvej i Øster Bjerregrav  



Det undre virkelig meget, at UDVIKLINGS-udvalget nedstemmer et privat initiativ,  

taget af fremsynet borger, om udvikling af byen. 
Kaffe- walk Invitation til Daniel Madié, Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard og Mogens Nyholm  

- kom herud og se hvad det handler om – nedstemningen skulle jo nødigt virke som skrivebordsarbejde. 

Vi er simpelthen nødt til at tænke positivt og fremsynet. 
Borgerne på Erantisvej  
får mulighed for at sætte deres præg på lokalplan – hvor der kan indarbejdes byggefelter, der tilgodeser de fleste. 

får jo en unik mulighed får at købe en af grunde og bygge en ny bæredygtig /energivenlig bolig. 
får mulighed for at blive i deres eget skønne område. 
Se nu mulighederne! 

er klar med kaffen 

De bedste hilsner  

Kirsten Søgaard 
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Det er med stor undren, at et snævert flertal i UU går imod forvaltningen indstilling om byudvikling nord for Erantisvej. Og tilmed uden begrundelse. 
Den venter offentligheden på med spænding. 

Jeg vil kraftig opfordre A,B og C til at læse forvaltningens rapport : Strategisk afsæt, kortlægning af demografisk og geografiske forhold. Analyse af 
karakteristika i lokalbyer. Et fantastisk værktøj. 

Ø. Bjerregrav er kendetegnet ved enorm initiativ rigdom blandt byen borgere. Bjerregrav Aktivitetspark som byrådet har støttet med midler. 
Kronjyllands Tech- center har netop bygge nyt i forlængelse af hallen, med midler fra byrådet. Efter Brugsen lukkede har private etableret en 
Købmand. Og  ikke mindst områdefornyelsen som har rodfæste i lokale ildsjæle, som byrådet også har bemidlet med kr.  5,5 Mill. 

Og nu har lokale mod på at udvikle byen med flere indbyggere, understøttet af forvaltningen. Men det vil et flertal af byrådet ikke. Er det hvad A,B og 
C forstår som  aktiv landdistrikt politik ? Det venter offentligheden et svar på. 

Jeg bakker fuldt op om forvaltningens indstilling om byudvikling nord for Erantisvej. 

Venlig hilsen 



Niels Erik Christensen 
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Hej 
Jeg skriver i forbindelse med ændringsforslag, der er stillet i Udviklingsudvalget vedr. udstykningerne på Erantisvej.  
Det er er fuldstændig forkasteligt forslag, der kun har en ting i sigte for dem, der er for; en monetær gevinst. Uden at nævne navne er det værd at 
bemærke, at det er en ejendomsmægler, en tømrer og investor, der er interesseret i at de skal udstykkes dér. Drop det dog. Placér udstykningerne et 
sted, der ikke vil genere residenser, der har befundet sig de sidste 25 år. Det kan jo ikke passe, at nogens gevinst skal være lig med andres tab. Find et 
kompromis, så der kan komme nye mennesker til byen. Det kunne da være hyggeligt.  
Jeg ser gerne denne mail anonymiseret jf. en evt. udhængning på facebook - lidt ligesom dengang Jesus på forhånd kaldte, at Judas var forræderen. 
Der kan man snakke om trykket stemning. Det undgår jeg gerne.  
 
Best regards, 
 
(Anonymiseret borger) 
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Vedr udstykning i Øster Bjerregrav og evt ændring heraf, ønsker jeg hermed at komme med bemærkning.  
Jeg støtter op om, at tidligere forslag om udstykning bag Erantisvej opretholdes og idéen om udstykning mellem O Fussing og ØB ej gennemføres i 
stedet.  
Med tanke på, at der har været grunde til salg på Løvsangervej i efterhånden mange år uden salg, så tænker jeg ikke at nye udstykninger endnu 
tættere på Viborgvej vil være specielt attraktivt.  
 
Jeg mener derfor, at der bør udstykkes bag Erantisvej, om end nogle beboere vil blive berørt jf deres udsigt. Jeg mener dog, at dette vil være til gavn 
for byen fremtidige udvikling.  
 
Mvh 
Tinna Lund Skaarup 
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Vedr. udstykning i Ø. Bjerregrav - Erantisvej Undertegnede synes det vil være en rigtig god ide at udstykke området ved Erantisvej. 



Det vil være attraktive grunde, der kunne trække nye tiltag til byen. 
Siden 1974 har vi boet i byen, vore børn har gået i skole til og med 10. Klasse i Ø. Bjerregrav skole. Det er trist, hvis byen afvikles stille og roligt. 
Jeg har hørt, at nogle ( på Erantisvej) hævder, at deres boliger forringes hvis udstykningen gennemføres. Men det vil da også ske, hvis skole, SFO og 
børnehave må lukke, fordi der ikke er børn nok. Der er vel ingen der har hævd på udsigten langs Erantisvej ? 
Tværtimod vil de boliger langs Erantisvej måske stige i værdi, fordi området, ja hele byen bliver mere attraktiv at bo i. 
Derfor, tænk fremad - vi vil ikke ende som en “død” by. 
Mvh 
Birte Møller 
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Hej. 

Jeg mener udstykningen nord for Erantisvej i Øster Bjerregrav skal fjernes fra KP21.  

Begrundelsen er at der er andre muligheder i spil, som ikke er til gene for andre.  

Med venlig hilsen 

Eileen Thomsen  
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Høringssvar til KP 21 rammeudlægning af byudvikling Ø. Bjerregrav. 

Som ejer af cvr nr. 13272549 Høgstrupgaard, afgives hermed høringssvar. 

Det er med stor undren at et mindst muligt flertal i udviklingsudvalget ikke ønsker medvirken til udvikling af Ø. Bjerregrav by. 

Det nuværende rammeudlæg har ligget, også i tidligere Purhus kommune, altså mindst 15 år, uberørt hen. Ingen har vist interesse for området, derfor 
er det høje tid, at flytte rammeudlægget til nord for Erantisvej som forvaltningen foreslår. 

Byen er i befolkningsmæssig tilbagegang, hvilket også medføre at lokale virksomheder har vanskeligheder med rekruttering af ungarbejder/ fritidsjob. 
Derudover er daginstitutioner, skole, købmand og idrætsklubber presset grundet faldende indbyggertal. 

Det må være tiden at Byrådet opføre sig som voksne mennesker, og bakker op om byens ønske om byudvikling. 

Venlig hilsen 



Høgstrupgaard 

Niels Erik Christensen 
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Rammerne for kommuneplan 217 skal fastholdes. 

Man skal ikke udvikle byerne således at det bliver til unødig gene for mange beboere, som bor der i forvejen. 

Og slet ikke når der er andre muligheder. 

De vil nemt risikere at blive tekniske insolvente pga en mistet unik udsigt. 

Et er økonomien. Noget andet er herlighedsværdien ved at kunne finde roen ved kig ud over det unikke landskab. 

Endelig skal man huske at bevare nogle grønne pletter af hensyn til biodiversiteten. 

Der er andre muligheder for at udvikle byen, så der kommer attraktive grunde. En mulighed er her: 

 



 

Det bør igangsættes snarest som et tillæg til Kommuneplan 2021 sammen med lokalplan 537. Den burde da i øvrigt være  igangsat for længst. For der 
mangler i høj grad byggegrunde i Ø Bjerregrav. 

med venlig hilsen 

Peter Krogh Madsen 
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Har boet i Bjerregrav i over 50 år og fulgt udviklingen – og konstateret mangel på samme i de seneste 10 – 20 år. Stagnation er = med tilbagegang. 
Kender området ved Erantisvej. Allerede ved udstykningen sidst i 60’erne var der fra Erantisvej lavet plads til vejforløb for en eventuel kommende 
parallelvej nord for Erantisvej.  
 
For 1 – 2 år siden var der et offentlig møde i Forsamlingshuset (måske i forbindelse med områdefornyelsen) hvor byrådsmedlem Niels Erik Kristensen 
nævnte kommuneplan 2021 og muligheden for en udstykning nord for Erantisvej. For mig og mange andre lød det som en fornuftig plan. (Vist som 
område 4.02.B.21 i forslag til kommuneplanen). 
 
I forbindelse med høringsperioden er der indkommet protester fra beboere på Erantisvej - måske også fra enkelte andre - på grund af forringelse af 
udsigten fra Erantisvej. Det skal jeg heller ikke afvise som en konsekvens. 
Men hvem ejer udsigten? Kan man købe en udsigt? Næppe, medmindre man grænser op til fredede arealer. 
 
Ved at genindsætte område 4.02.B.18 fra kommuneplan 2017, som alternativ, siger man indirekte, at man reelt ikke ønsker udstykning. Området er 
ikke attraktivt og ingen har mig bekendt haft planer eller ønsker om at gå i gang med noget der.  Hertil kommer som det mest afgørende. Beliggenhed 
ret tæt på A16 (Viborgvej) gør at støjbelastningen fra trafikken er så markant, at de fleste nok vil fravælge stedet. 
 
Projektet langs Erantisvej er af nogen fremstillet som om det er få lokale personer, der af egne personlige (økonomiske?) interesser ønsker projektet 
fremmet.  Det er næppe helt seriøse argumenter.  
Projektet nord for Erantisvej bør indgå i kommuneplan 2021. Det vil overordnet set blive et aktiv for udviklingen i Bjerregrav.  
Man må så i videst muligt omfang tilpasse byggeri med hensyn til areal og højde således at ulemperne for Erantisvej bliver mindst muligt. 
 
Venlig hilsen 
 
Jørgen Jensen 
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Kære Randers Kommune 
 
Vi vil gerne anmode om, at rammeudlægget nord for Erantisvej i Øster Bjerregrav tilbageføres Kommuneplan 2017. 
 
Der findes desværre ikke ret mange byggegrunde i Øster Bjerregrav og Over Fussing, og i den vestlige af Randers Kommune er byggeaktiviteten ikke 
særlig stor. 
Det vil være en fordel, hvis den vestlige del af kommunen også kommer med i byggeboomet. 
Og med rammeudlægget kan der også tilbydes attraktive byggegrunde i denne del af kommunen. 
 
Venlig hilsen 
 
Mary Scriver 
Steen M G Scriver 
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Til byrådet.  
 
Som tidligere nævnt i forrige indsigelse mod ramme nr 4.02.B.21. Nord for erantisvej er vi stadig imod denne udstrækning. 

Hvorfor ødelægge de attraktive huse/grunde der allerede er på Krokusvej/erantisvej/påskeliljevej ved at fjerne udsigten?. Er det ikke en fordel for 
hele byen at vi der allerede bor her, har lyst til at blive boende, og kan være med til at støtte op om byens institutioner, købmand osv. Eller at vi kan få 
solgt vores huse i fremtiden? 

Som tidligere nævnt er der mulighed for at lave attraktive udsigtsgrunde langs! erantisvej mellem øster bjerregrav og over fussinge. På den måde 
beholder vi de attraktive udsigtsgrunde der allerede er her! og skaber nogle flere med en fantastisk udsigt!.  Og der kan blive skabt sammenhæng 
imellem de to byer, som også var en del af 2017 planen!. Hvorfor denne del med sammenhæng imellem byerne er fjernet fra 2021 planen undre os?.  
 
Ellers synes vi at den nævnte 2017 plan 4.02.B.18, som der er stemt flertal for at genindsætte er et rigtig godt alternativ til nye byggegrunde, hvor der 
på samme tid tages hensyn til os der allerede bor i byen.  
 
Imellem tiden kan der sættes gang i lokalplan 537, så der kan skabes en snarlig byudvikling til gav for os alle.  



 
Fra  
Cecilie Jensen.  
Ømer Dogan.  
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I forlængelse af vores fælles indsigelse fra 5 marts (32 hustande, 100-150 beboere) i forbindelse med udstykning omkring Erantisvej, Krokusvej og 
Påskeliljevej bakker Vi 100% op omkring udviklingsrådets demokratiske beslutning, samt ændringsforslag. 
 
Den selv-udnævnte "Initiativgruppen" har ført en uhensigtmæssig Facebook kampagne med bl.a. ukorrekte fakta samt en meget uheldig formulering 
hvor man direkte skriver med store blokbogstaver i overskriften. 

“Skal Ø. Bjerregrav og O. Fussing overleve eller dø”?? 

Hvis ikke udstykningen som initiativgruppen gerne vil udstykke (og tjene gode penge på) bliver en realitet, vil byen få meget svært ved at “overleve”. 
”Initiativgruppen” advarer derudover på Facebook om, at hvis de ikke får lov at udstykke, bliver der plantet træer i hele arealet, underforstået, at 
vores udsigt vil blive spoleret, på den ene eller anden måde. 
 
Der eksisterer allerede mange bygge muligheder i Bjerregrav, faktisk 12 byggegrunde samt over 65 grunde til lav/lav. Senest har der været forespurgt 
af et byggefirma fra Randers på de 32 lav/lav ved Viborgvej. 
Dertil skal tillægges grundene i lokalplan 537. 
"Initiativgruppen" nævner også, at landmanden, der ejer jorden mellem Bjerregrav og O. Fussing ikke vil udstykke….det er direkte usandt, Vi har 
landmandens ord for, at det vil han gerne være med til. 
 
Så at Bjerregrav skal dø…..ja, det forstår Vi intet af ??? 
 
Vi har følgende kommentarer til underskriftindsamling på Facebook. 
•       Underskrifter er indsamlet på at male et skræmmebillede. 
•       Reelt drejer det sig om få husstande…da flere i samme husstand har skrevet under 
•       15% udgør underskrifter fra bl.a. Skagen, Ebeltoft, Århus, Randers, Vanløse, København, Viborg, Stevnstrup m fl 
•       25% er ikke brugbare da de er anonyme 
Dvs reelt er Vi nede på et fåtal, nemlig primært Initiativgruppen + familie og sælger + familie. 
 
Vi vil opfordre kommunen og planafdelingen til at få synliggjort mulighederne for øvrige attraktive udstykninger i og omkring Ø. Bjerregrav og O. 



Fussing - samt at få åbnet for salg af grunde i lokalplan 537 hurtigst muligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Greve 
...på vegne af 32 husstande, 100-150 beboere 
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Høringssvar til KP 21 udstykning i Ø. Bjerregrav  
Vi mener det er foruroligende at et snævert flertal af politikere i udviklingsudvalget ikke vil udvikle Ø. Bjerregrav.  
Byen er i befolkningsmæssig tilbagegang, vugge og børnehave er presset på børnetallet, og skolen er ikke fyldt op.  
Købmanden som lige er starte op, efter brugsen måtte lukke, har brug et større kundegrundlag.  
Byens borger kæmper en kamp for at holde liv i byen gennem bl a aktivitetsparken, Tech-center og ikke mindst områdefornyelsen.  
Derfor bakker vi 100 % op om forvaltningens indstilling til byudvikling nord for Erantisvej.  
Venlig hilsen  
Camilla og Kim Brandstrup  
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Kære Byråd 

Som I ved har jeres egen forvaltning indstillet til at der kan udstykkes nogle fantastiske grunde nord for Erantisvej! 

Præcis sådan en udstykning er lige hvad vi mangler i Øster Bjerregrav og omegn. - Vi vil nemlig gerne udvide og udvikle vores by! 

Derfor er det fedt at private og frivillige står sammen i byen for at udvikle området nord for Erantisvej. 

Vores nuværende grunde er utroligt dårligt disponeret og placeret alt for tæt på Viborgvej! - Så det er jo klart at vi INGEN udvikling har i byen og der 
ikke kommer nok tilflyttere til byen! 

Jeg kan ikke se nogen logisk forklaring på hvorfor området nord for Erantisvej ikke skulle kunne udstykkes. Selv vejforløbet, nord for Erantisvej, blev 
etableret da Erantisvej oprindeligt blev udstykket.. 

Jeg kan godt følge grundejerne der støder op til området, at de er utrygge ved forandring! - Men hvad vil de gøre hvis landmanden der ejer jorden 
eksempelvis planer energipoppel eller lign. på sin mark?? - det er da ejeren der har brugsretten over sin jord. 



Hvis jorden udstykkes nord for Erantisvej, vil det kun være et økonomisk plus for området.. 

Venlig hilsen 

Morten Burmølle Andersen  
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Jeg vil gerne bedyre min støtte til projektet med udstykninger nord for Erantisvej i Øster Bjerregrav! 

Jeg har derfor været i dialog med med Daniel Madié (K), som stillede ændringsforslaget i Udviklingsudvalget, til at bevarer udlægningen i 
kommunalplan 2017. 

Jeg har efter en telefonsamtale med Daniel Madié d. 02/06-2021 udledt at hans (udviklingsudvalgets) plan er: 

At ændre så forslag til KP21, omhandlende udstykninger nord for Erantisvej i Øster Bjerregrav, bliver droppet, for at gøre KP17 gældende for området 
i stedet. 

Planen er så herefter for hans vedkomne at få udstykket 12 grunde (kommunens) mellem Løvsangervej og boldbanerne hurtigst muligt. 

Det lyder umiddelbart som en god ide, men hvorfor skulle dette pludselig lykkedes? 

Dette stykke jord har været i kommunens besiddelse i +10 år, og der er fra ØB´s beboere flere gange, gjort opmærksom på at vi mangler flere 
byggegrunde, men intet er sket! 

Hvorfor er disse ikke bragt i spil for længe før? Og hvorfor skulle de blive det nu? 

Når man møder lokale ildsjæle rundt om i byen, går snakken på, at de af kommunens grunde som var til salg på Løvsanger vej skulle sælge inden der 
kunne komme nye til salg. 

Det har taget 12 år at sælge de 8 grunde på løvsanger vej. Den lange liggetid er udelukkende på grund af en elendig placering ift. den tungt trafikerede 
Viborgvej! 

Nu påtænker udviklingsudvalget så at udstykke 12 nye grunde, som grænser op til dem som ikke kunne sælges. Giver det mening..? Hvis vi skal have 
en reel mulighed for at vise hvad ØB kan? 

Men det største problem er dog: Hvad skal der så ske derefter? 12 grunde batter jo ikke noget når det kommer til udvikling af byen. 

Alle de andre planer som er nævnt af lokale politikere og i KP17 er fugle på taget. Arealer "som kommunen har mulighed for at udstykke" eller "Der er 
en god dialog med lodsejer af det og det stykke jord".  



Begge dele noget der har været mulighed for de sidste mange år, men der er jo ikke sket noget.. 

Genindføres rammeudlæggene fra KP17, giver det mulighed for én privat lodsejer at udstykke. En udstykning, som har den samme elendige placering 
ift. Viborgvej, som de grunde af kommunens på Løvsangervej, som ikke kunne sælges. 

Det er jo ikke "enten/eller". Håber det kunne blive en "både/og løsning". Både grunde udstykket af Randers Kommune, og grunde udstykket af 
private! 

På møde i Landdistriktsudvalget den 26. maj 2021 har forvaltningen endda indstillet til Byrådet at: 

"Forvaltningen vurderer at disse byer kunne have gavn af en strukturplan, der kan danne baggrund for efterfølgende ændringer af rammeudlæg i 
kommuneplanen eller planlægning for nye anlæg." 

Til orientering kan jeg fortælle at der herover er tale om byerne Stevnstrup, Assentoft, Spentrup og Øster Bjerregrav. 

I ØB var vi allerede et skridt foran. Private stillede forslag om at ændre netop disse planer. Dem ønsker udviklingsudvalget nu at rulle tilbage?? For så 
at lave nogle helt tredje planer eller...? På den måde kan man da holde sig selv beskæftiget. 

I forslag til KP21, står der ydermere, under overskriften for generel byudvikling, at: 

"Kommunens potentiale som attraktiv bosætningskommune skal forløses" 

og 

"De vigtigste byudviklingsområder udenfor Randers er placeret ved: Munkdrup, Assentoft, Langå, Stevnstrup, Øster Bjerregrav, Dronningborg, 
Spentrup og Helsted." 

Ved at forhindre udstykninger ved Erantisvej, modarbejder Udviklingsudvalget kommunens ønske i KP21!! 

Jeg synes, vi som by, har en kæmpe udfordring, med befolkningsudvikling i ØB. 

Iflg. kommunens egne tal ("Strategisk afsæt", fra landdistriktsudvalget), er der i perioden fra 2014-2018 kommet 48 FÆRRE indbyggere i ØB?? 

I samme periode, er en by som Stevnstrup vokset med 204 indbyggere. En by som vi indtil midten af 00´erne kunne måles os med. 

I min samtale med Daniel Madié var vi også omkring Stevnstrup. Vi kom frem til at der i løbet af det sidste år, er udstykket omkring 85 (femogfirs!!!) 
grunde. På et år - vi har (måske) udsigt til 12??  

Vi hverken kan eller skal være som Stevnstrup, men synes alligevel, der er en meget god øjenåbner, for hvor vi er på vej hen. 

I samme rapport som nævnt herover står desuden, at ØB er en af 2 landbyer i Randers kommune, med højest civilsamfundsstyrke! 

Alle i ØB vil byen det bedste. Derfor er denne udstykning kommet på bordet. 



Det er dræbende for den civilesamfundsstyrke, når initiativer bliver stoppet. Specielt når det er noget, langt største delen af byen, støtter op om. 

Jeg ved der er nogle få der bliver ramt af en evt. udstykning nord for Erantisvej, og det er brand ærgerligt. 

Og følgende er en påstand som står for egen regning: 

Den værdiforringelse som der tales om, for de berørte grunde, vil komme alligevel i løbet af en årrække, hvis ikke vi får sparket gevaldigt gang i 
udstykningerne. Frygten er naturligvis den sneboldseffekt det KAN medføre, hvis først vi mister enten skole, børnehave og købmand. 

Og skulle denne snebold blive sat i gang, er det hele ØB som bliver ramt. 

Vi står endelig, med en unik mulighed for, relativt hurtigt, at få nutidige, attraktive byggegrunde i ØB, som vil være til gavn for os ALLE! 

Giv os nu chancen for at udnytte dette, og bruge det til sammen med Randers kommune at få skabt masser af byggegrunde i ØB.  

Vores skole og børnehave skriger på børnefamilier. Jeg er bange for at hvis ikke denne udstykning bliver en realitet, har i, som kommunalpolitikere om 
få år mulighed for nemme sparede penge, ved at lukke det sidste vores skole... og derefter børnehaven, og så lukker vores (selvfinansierede) 
nyåbnede købmand helt af sig selv, kort efter 

Daniel Madié, Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard og Mogens Nyholm, har uden tvivl lænet sig op af de høringssvar, som er kommet til KP21. 

Høringssvar fra dem, som mener deres udsigt bliver taget fra dem. Man har ikke en personlig udsigt, med mindre man ejer jorden man kigger ud over. 

Jeg håber nu inderligt at i alle vil lytte til de høringssvar, som kommer til ændringsforslaget, og at i som folkevalgte lytter til de flere hundrede 
indbyggere som synes dette er en god ide. De som ikke har noget personligt i klemme, men blot vil det bedste for byen. (Jeg ved der er omkring 200 
underskrifter, der bevidner opbakningen til udstykningen nord for Erantisvej) 

Det har tidligt i den lokale debat, været påpeget at det er et lokal byrådsmedlem, hvis søn ejer jorden der ønskes udstykket. 

Jeg forventer absolut ikke dette, eller noget andet politisk "fnidder fnadder", har indflydelse på den beslutning der er truffet i udviklingsudvalget.  

I ØB er det nemlig virkelige mennesker og deres lokalsamfund der er på spil. Vi er ikke bare pige sure over, at vi ikke har fået vores vilje i en anden 
sammenhæng, men oprigtigt bange for hvordan fremtiden ser ud! 

--  

Mvh 

Simon Tougaard 
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Jeg bakker de lokale ildsjæle op, der ønsker at forskønne vores lille landsby Ø. Bjerregrav med en privat udstykning nord for Erantisvej.  

Byen trænger VOLSOMT til udvikling i form af attraktive byggegrunde. Den pågældende placering vil skabe nogle helt NYE muligheder for byggeri, som 
ikke er muligt på kommunens egne jord. Vi har flere penge end nogensinde og huskøbere ved hvad de vil ha’ og betaler gerne for det.  

Vi har SÅ meget at tilbyde her i ØB i form at lokalt engagement og er gode til selv at styrke, finanserne og udføre når ændringer kræves i vores landsby 
på alle andre fronter. Men vi har ikke fået mange muligheder for at vækste med de byggegrunde Randers kommune har kunnet tilbyde kommende 
borgere. Det MÅ kunne gøres bedre og det SKAL være nu.  

Lad os sammen, Randers kommune og de lokale, skabe en kombination af kommunale udstykninger, ud fra de planer der allerede ligger og denne 
private udstykning. Det behøver ikke være enten eller, snare både og. I mine øjne jo flere jo bedre, og hurtigst muligt.  

 Vigtigst er, at initiativ og drivkraft samt hårdt arbejde med en privat udstykning ikke bremses af lokalpolitikere i udviklingsudvalget. Andre af 
kommunens byer, som vi ønsker at måle os med, har også en blanding af kommunale udstykninger og private udstykninger.  

Det vil være fantastisk hvis kommunen vender øjnene mod vores lokation vedr. udstykninger. Vi oplever at der længe har været kikket alt for meget 
imod udviklingsbyerne i kommunen og derved føler vi os MEGET overset og forbigået i udstyknings sammenhænge.  

Der er stort set ikke blevet flere beboere i de 40 år jeg har bort her i byen, tvært imod. Til gengæld er “døgneren”, Brugsen, banken, posthuset og 
skolens overbygning her ikke mere og dagplejen er næsten uddød da der ingen små børn er. Sørgeligt. 

Jeg er født og opvokset i byen og har stort set ikke været herfra. Jeg er lokal til fingerspidserne og byens tilvækst er gået i stå for mange år siden. Jeg 
ser nu en privat jordejer med ønske om at sælge sin jord, og et sammenhold af både lokale ildsjæle og borgere der brændende ønsker UDVIKLING 
frem for afvikling og det kan jeg kun bakke op om og det håber jeg også at I i udviklingsudvalget vil gøre.  

 

Med venlig hilsen  

Helle Bugge 
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Høringssvar vedrørende KP 21 Øster Bjerregrav  

Jeg støtter 100 % op omkring forvaltningens indstilling, om boligramme nord for Erantisvej. Det er et område der ligge attraktivt til beboelse. Både 
med udsigt og væk fra Viborgvej.  



Jeg mener kommunen bør ser velvilligt på, at der nu er lokale ildsjæle der vil udvikle byen nord for Erantisvej. Det vil uden tvivl blive startskuddet til at 
gør Ø. Bjerregrav til en by i udvikling, frem for afvikling. 

Vh Amanda og Nikolaj  
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Kære Udviklingsudvalg 
  
Jeres egen forvaltning har indstillet til, at der gives accept på en fantastisk udstykningsmulighed, med udsigtsgrunde, nord for Erantisvej. Vi er 
landsbyen med det største udviklingspotentiale i hele kommunen. 
  
Udviklingsudvalget har af uforståelige årsager indstillet til, at udstykning fremadrettet sker i et bælte, langs den meget stærkt trafikerede Viborgvej 
med ca. 7.000 biler i døgnet ?? Hvordan kan det være attraktivt ?  
  
Årtiers mest fejlagtige udstykning, set ud fra et salgsmæssigt synspunkt, er området ”Løvsangervej”, som netop er placeret i det bælte. Sølle 8 grunde, 
har vi døjet med at sælge, grundet placeringen nær Viborgvej. Sidste grund er endnu ikke solgt. Hvordan kan man ved sine fulde 5, foreslå at man 
gentager en total fiasko, og så forvente et andet resultat ? Man spiller jo hasard med kommunens økonomi og hele byens fremtid. 
  
I skylder os en chance, for selv at udvikle byen, og vise den rigtige retning, langt væk fra Viborgvej.  
  
Se evt. kort bilag, der viser ”Afstandsbæltet” i forhold til Viborgvej, som et spinkelt flertal i udviklingsudvalget udpeger, som ”byens fremtid”.  
  
Desuden ses placeringen til vores ønsker for en udstykning, nord for Erantisvej. Vejforløbet, til området mod nord, er allerede etableret, da Erantisvej 
oprindeligt blev udstykket. Ingen kan være i tvivl om, at det altid har været planen. 
  
Vi har d. 1/6 etableret en simpel digital underskriftsindsamling, for at belyse opbakningen til projektet, og på den korte tid, har vi indsamlet hele 202 
positive stemmer med mange kommentarer/høringssvar (se vedhæftede fil). Vi har ikke stemt dørklokker, men alene lave et opslag på den lokale 
Facebook gruppe. 
 



 

 

Med venlig hilsen 



Lokalt bosiddende ejendomsmægler, med fingeren på pulsen. 
 
Jesper Hedegaard Jensen 
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Vi skal helt sikkert tilbyde de nye byggegrunde i byen her. Både for den nuværende og kommende udvikling, som den by Randers kommune selv 
mener har mest udviklingspotentiale af alle landsbyerne i oplandet.  

Tilflyttere og købestærke unge mennesker skal lokkes til byen, og det gør man med attraktive byggegrunde. Byggegrunde med udsigt, og af en god 
størrelse er en kæmpe mangelvare i hele Randers kommune. Efterspørgslen på byggegrunde med god beliggenhed, udsigt, større end 800 kvm. Og en 
max 30 min. Fra Århus er kæmpe stor.  

Med en udstykning som denne ville vi hurtigt kunne sælge de grunde. Både til lokale og tilflyttere fra andre kommuner, der kan komme med nye 
skattekroner til området. Der vil blive tale om en efterspurgt udstykning, hvor mange nok vil bygge lidt eller meget over gennemsnittet, hvilket gør at 
byen kan tiltrække et helt nyt publikum. Hele byen og området kan blive eftertragtet til nybyggeri, hvilket vil gøre den næste udstykning mellem Ø. 
Bjerregrav og O. Fussing mere efterspurgt, da byen i forvejen har god tilvækst, pga, det nye kvarter nede ved Erantisvej. Det hele er selvforstærkende. 
Området mellem de to byer kan helt sikkert også udvikles, men det har været muligt i mange år at udvikle på det, uden nogen har ville kaste penge og 
tid efter det. Det er ikke eftertragtet nok endnu.  

Der ud over bliver vi kastet min. To år tilbage i tiden, da det hele skal igennem møllen forfra, og det har byen ikke tid til. Efterspørgslen er der nu, og 
det er nu den skal udnyttes.  

Byen skole og børnehave har fald i antallet af tilmeldinger, ligesom børnehaven ved Fussingø. Der burde være helt fyldt. Det er første tegn på byen er 
under afvikling i stedet for udvikling.  

Der er stor opbakning fra næsten hele byen, men selvfølgelig ikke fra den på Krokusvej, og Erantisvej. Ligeledes er der nogle som hellere vil have 
udstykningen et andet sted.  

Det er klart dem fra Krokusvej og Erantisvej ikke er interesseret, da de mister en udsigt.  

Dog skal det siges det måske er tilfældet uanset hvad. Jorden der er nemlig ikke god og dyrkbar jord. Landmanden der driver økologi kan på de bedste 
år, få det til at gå i nul på denne jord. Derfor har han allerede undersøgt muligheden for energipil eller ernergipoppel på området, der vil være mere 
rentabel. Ende muligheden for skovrejsning med tilskud vil være mere rentabel for ham. Han ser naturligvis hellere byen udvikle sig positivt, men som 
landmand driver han også en virksomhed der skal give et positivt afkast. Kan man ikke det bed at dyrke jorden med økologiske afgrøder, men med 
skov, ja så er regnestykket nemt.  

 



De projekterede grunde er i min verden et must for byens fremtidige udvikling. De er et must for børnehave, skole, indkøb mv. fortsat kan drives, og 
et must for at arealet mellem Ø. Bjerregrav og O. Fussing kan udvikles positivt.  

Siden området hørte under Purhus kommune, var planerne om byens udvikling 20-30 nye byggegrunde om året. Vi er dermed 200-300 byggegrunde 
bagefter de planer kommunen selv havde dengang.  

Ja til byggegrunde foran Erantisvej og Krokus nu, og ja til byggegrunde mellem O. Fussing og Ø. Bjerregrav om 2-6 år.  

Med venlig hilsen 
 
Ulrik Hedegaard 
Ejendomsmægler og certificeret køberrådgiver, MDE 
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Hej Plan Randers. 
 
Vi ser det som en god ide at gennemføre udstykningen af grunde ved Erantisvej / Påskeliljevej. 
 
Denne beliggenhed er det bedste sted i byen, og hvis vi som by skal kunne tiltrække nye borgere er en beliggenhed væk fra Viborgvej og med 
mulighed for udsigt at fortrække.  
 Vi er en by med nogle ildsjæle, som har etableret nogle super gode aktivitets områder, Vi har skole, dagist. Og byen har lige genopførte en dagligvare 
butik. Alt dette skulle vi jo gerne bevare og det vil vi kunne hvis vi får nogle ekstra attraktive byggegrunde i byen, og det perfekte sted i byen vil helt 
sikkert være bag ovennævnte veje. 
 
Vi støtter helt sikkert op om at få denne udstykning godkendt. 
 
Øster Bjerregrav ligger jo i et af det bedste områder i Randers kommune, få min til E45 Århus eller Ålborg. Ca. 10 km. til Randers C,  en halv time til 
Viborg og vores baghave er de naturskønne områder som Fussingø, Læsten bakker og Bjerregrav mose.  
 
Ingen tvivl om at Øster Bjerregrav skal mere i rampelyset for det fortjener byen.  
 
De nye byggegrunde for her med vores store opbakning. 
 
Venlig hilsen 
Helle og Kim Bluhme


