
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der er ved endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 foretaget mindre ændringer. Disse har enten været 
direkte tekniske fejl eller ændringer på baggrund af høringssvar og politisk behandling. På baggrund af 
høringsnotatet findes nederst i dokumentet et skema, der opsummerer, hvilke høringssvar der resulterer i 
ændringer i kommuneplanforslaget, hvilke der kræver kommuneplantillæg (og eventuel videre dialog, 
analyse eller helhedsplanlægning før eventuelt tillæg) og hvilke der ikke giver anledning til ændringer. 

Ændringer som følge af dialog med de statslige myndigheder 

Forvaltningen har i løbet af høringsperioden været i dialog med Plan- og boligstyrelsen, Forsvaret, 
Energinet, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark og Aarhus Stift. Forvaltningen 
har på baggrund af denne dialog indgået aftale om, hvordan forskellige punkter håndteres. Vælger byrådet 
ikke at følge denne aftale, er det ikke muligt at vedtage kommuneplanen før der har været fornyede 
drøftelser og der er indgået en ny aftale med staten. Aftalerne medfører ændringer af teknisk karakter og 
der er dermed ikke udtaget arealudlæg til erhverv- eller boligområde i kommuneplanen på baggrund af 
statens høringssvar. 

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 af 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 forhold til miljøvurdering 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. 



Tekniske rettelser 

Ramme 1.02.L.1, 1.02.L.2: Forvaltningen har i revision af rammer givet Naturcentret sin egen ramme til 
rekreative formål på baggrund af statens anvendelseskategorier. Dermed er tidligere L-rammer opdelt, men 
i denne opdeling er notatteksten ikke ændret. Notattekst for disse rammer er rettet, så de stemmer 
overens med naboramme 1.04.L.2. 

Ramme 2.00.L.1 er ved en fejl i revisionsarbejdet udgået som del af oprydning i L-rammer, selvom dele af 
rammen omfattede lokalplan 234-R. Rammen er derfor genindsat fra Kommuneplan 2017 i reduceret form, 
så den svarer til afgrænsning af lokalplan. 

I ramme 1.09.C.1 er der ved en fejl indsat specifik anvendelse til større pladskrævende varer. Denne fejl er 
rettet. 

I forhold til de seks karakterområder har den nordlige del af kommunen i forslaget været benævnt 
Landbrugslandet. I kommunikationsmateriale og ved borgermøder har navnet været De åbne vidder. Dette 
er rettet i forslaget, så området på kort og i tekst benævnes De åbne vidder. 

Konsekvensrettelser af zonestatus, herunder oprydning og konsekvensrettelser mellem lokalplaner (hvor 
områder overføres til byzone) og kommuneplan. 

Konsekvensrettelser af detailhandel, så notattekst i rammer, redegørelse under detailhandel og 
detailhandelsstruktur stemmer overens. 

Anbefalede ændringer på baggrund af høringssvar 

12,13,14,15,16,18,22,24,26,29,72 (Ramme 4.02.B.21 i Østre Bjerregrav): Forvaltningen anbefaler at 
fastholde afgrænsningen af forslag til ramme 4.02.B.21, men reducere etageantallet fra maks. 2 etager til 
maks. 1 etage og reducere bygningshøjden fra maks. 8,5 m til maks. 6 m.

Byrådet har ved endelig vedtagelse besluttet at udtage ramme 4.02.B.21 og tilbageføre dele af planen til 
Kommuneplan 2017 ved at genindsætte 4.02.B.18. 

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

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

30,34,56,60,88,93 (Biogasanlæg ved Hørning): Forvaltningen anbefaler, at forslaget om at udpegningen 
udtages af kommuneplanen imødekommes – under forudsætning af Statens accept.

Forvaltningen har ved endelig vedtagelse ikke modtaget accept fra Staten, hvorfor udpegningen ikke kan 
udtages i denne revision.

61 Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret imødekommes og det viste perspektivareal indarbejdes i 
Kommuneplan 2021. 

71 (Helsted) Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes ved at ramme 1.06.R.7 udvides 
til at omfatte arealet nord for vandløbet. 



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

77 Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes – så Byrådets mål udvides til at 
omhandle skjulte/uregistrerede såvel som registrerede fortidsminder uden for kulturarvsarealerne. 

D (Kystdirektoratet, i tillæg til ændringer under ”Statslige myndigheder”) Der henvises til kystplanlægger.dk 
under Klimatilpasning.

17,33,79,100 Byrådet har ved endelig vedtagelse besluttet at perspektivområde ved Hvidemølle skal udgå 
af Kommuneplan 2021.
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