


Tommy Schøler-Troelsen Randers den 18 februar 2021 
Randers kommune 
Plan, By og Natur. 

Kolonihaveforbundet, Østjyllands kreds fremsender hermed forslag til høring i Kommuneplan 
2021: 
Kolonihaveforbundet, Østjyllands kreds ansøger hermed om at den maximale tilladte størrelse på 
kolonihavehuse i Randers Kommune  ændres fra den nuværende størrelse på 40 M2 til 50 M2.  
Samtidig ansøges om udvidelse af den procentvise bebyggelse på haveparcellen til 15 %  
Begrundelse for ansøgningen: Vi konstaterer i forbundet at flere og flere unge familier med børn 
køber kolonihavehave. Det er et stort ønske for disse familier at kunne bo i og dermed overnatte   
i deres kolonihavehus om sommeren i vores tilladte sæson. For familier med børn er det på mange 
måder for lidt plads med 40 M2   

Forslaget/ansøgningen begrundes i en vedtagelse om ændring af kvadratmeter størrelse på husene, 
vedtaget på kredsrepræsentantskabsmøde 6 marts 2017.  
Ansøgningen har tidligere i 2017 været indsendt til Randers kommune, dengang kunne den ikke  
behandles grundet kommuneplanen 2017 var vedtaget.     

Vi håber meget at Randers kommune vil se positivt på ovenstående, kan ansøgningen ikke medtages 
i kommuneplanen vil vi bede om at få den behandlet på et byrådsmøde. 

Vi står gerne til rådighed for spørgsmål af enhver art angående denne  ansøgning. 

På vegne af kredsbestyrelsen, kolonihaveforbundet, Østjyllands kreds. 

           Per Sørensen, formand 

Indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 findes på Randers Kommunes høringsportal:

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/ 
hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2021/
I tillæg hertil er der indkommet tre høringssvar pr. mail, som er indsat nedenfor i denne PDF. Nederst 
i PDF'en findes tilmed de statslige høringssvar til kommuneplanforslaget, hvoraf nogle også fremgår 
af høringsportalen.
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Landboforeningen Kronjylland, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 

Randers Kommune 

Laksetorvet  

8900 Randers C 

Marts 2021 

Fremsendes elektronisk via formular 

Landboforeningen Kronjyllands bemærkninger til Randers Kommunes forslag 

til Kommuneplan 2021 

Landboforeningen har med interesse læst Randers Kommunes forslag til kommuneplan 2021. Det 

er med glæde, at foreningen noterer sig, at Randers Kommune vil understøtte 

investeringssikkerheden og udviklingsmulighederne i landbruget ved blandt andet at sikre den 

værdifulde landbrugsjord mod unødig inddragelse til anden arealanvendelse.  

Der er mange interesser at tilgodese i det åbne land, og landbruget ønsker at være en positiv 

medspiller. Vores medlemmer og deres virksomheder driver, forvalter og ejer en stor andel af det 

åbne land i Randers Kommune. Udover at drive en virksomhed, er vi også opmærksomme på, og 

forholder os til samfundets ønsker til klima, biodiversitet, natur og miljø. En dagsorden som også 

vi, som bor og ejer naturen, finder vigtig. Landbruget vil gerne være samarbejdspartner, og arbejde 

for en gensidig værdiskabelse. Grundlæggende er det dog vigtigt at understrege, at frivillige aftaler 

er afgørende for den gode proces og i sidste ende de bedste resultater. Tidlig inddragelse af os som 

organisation, vores rådgivningsvirksomhed og vores landmænd, har vi gode erfaringer med, bringer 

os tættere på den gode udvikling og planlægning.  

Som forening ønsker vi at tage et større ansvar i den udvikling, vi ser, særligt også når det gælder 

udvikling baseret på den fysiske planlægning. Flere og flere projekter omfatter en større andel 

lodsejere. Det værende sig lavbundprojekter, naturprojekter, multifunktionel jordfordeling, 

grundvandsbeskyttelse m.m. Som landboforening kan vi både skabe værdi for vores medlemmer og 

vores samfund, hvis vi bliver inddraget tidligt. Således skal samskabelse og dialogbaseret 

planlægning gerne, efter vores vurdering, bringe værdi til landbrug og samfund. 

Landboforeningen Kronjylland har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte afsnit i 

kommuneplanforslaget: 

La. 1 Husdyrbrug 

Det er positivt, at Randers kommune ønsker at give store husdyrbrug mulighed for at etablere sig i 

kommunen og derfor udpeger arealer, hvor store husdyrbrug gives høj prioritet. Det forventes at 

husdyrproduktionerne i løbet af den næste planperiode samles på færre, større og mere intensivt 

drevne husdyrbrug. Og netop nye staldanlæg giver mulighed for at etablere en produktion efter de 

nyeste forskrifter, således der sikres udvikling i stedet for afvikling. Store enheder giver robusthed, 

fleksibilitet, øget dyrevelfærd og nye muligheder. Det værende sig både i forhold til driftssikkerhed, 

rentabilitet, klima og miljø. Noget der vil styrke miljøindsatsen og sikre attraktive arbejdspladser 

lokalt. Samtidig sikrer det også arbejdspladser med høj medarbejderfokus. 
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Randers Kommune bør overveje muligheden for, at miljøgodkendte husdyrbrug kan afprøve nye 

miljøteknologier, uden det kræver en miljøgodkendelse. Det vil netop fremme innovation og 

udviklingen af ny teknologi, noget vi i landbruget støtter op om. Både som virksomhed, men også i 

forhold til samfundets ønsker og krav til miljø, klima og natur. 

 

Lv. 1 Lavbundsarealer og mulige vådområder  

 

Nye vådområder bør ses i samspil med målopfyldelse af vandrammedirektivet og 3. 

vandplanperiode. Ligeledes bør klimatilpasning og tilbageholdelse af overfladevand indtænkes ved 

genskabelse af vådområder. Landboforeningen er positiv overfor et samarbejde omkring 

vådområder som en del af den kollektive indsats, og det anbefales, at kommunen ser på 

mulighederne for jordfordeling, samt hvorledes lodsejerne alternativ sikres fuld kompensation. Det 

er også vigtigt, at der i samspil med nye vådområder ses på øvrige virkemidler som minivådområder 

og skovrejsning.  

 

Gr. 1-4 Grundvand 

 

Vi har stor interesse i god drikkevandskvalitet, ikke mindst også vores produktion er afhængig af 

godt grundvand. Vi har tillid til de statslige kontroller og rapporter om korrekt håndtering af 

pesticider og nitrat, og derfor er det også med glæde, at vi kan konstatere at de nuværende 

grænseværdier i Randers Kommune lever op til dette. Foreningen værdsætter Randers Kommunes 

beslutning om at fastholde grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/L, og støtter at 

grundvand med god vandkvalitet fra dybereliggende og velbeskyttede grundvandsmagasiner 

prioriteres til drikkevandsformål mens grundvand af sekundær kvalitet udnyttes til markvanding 

eller andre formål uden kvalitetskrav.  

Det er netop vigtigt at kommunen forholder sig til mulighederne for vanding af afgrøder, således 

det fortsat er muligt at sikre høje udbytter fra arealerne. Det kan bekymre os, at det med de 

gældende indsatsplankrav kan blive sværere at få tilladelse til markvanding til landbrugsarealer. 

Derfor anbefaler vi, at kommunen går i dialog med lodsejere om alternative placeringer til boringer, 

så det stadig vil være muligt at opretholde og sikre høje udbytter under skriftende vejrforhold. 

Vs. 1 Overfladevand  

 

Landbrugserhvervet er meget fokuseret på miljøtilstanden i henholdsvis vandløb, søer og fjorde. Vi 

tager del i og ansvar for, at de rigtige løsninger findes. Men det er samtidig vigtigt, at sikre god 

afvanding fra landbrugsarealerne og undgå erosion og brinknedbrydning. Vi oplever, at flere 

lodsejere står med udfordringer med vandløb, der ikke kan aflede nok vand, som følge af stigende 

nedbørsmængder. Foreningen ønsker, at der ses på mulighederne for at iværksætte tiltag, 

eksempelvis reguleringsprojekter, som følge af klimaforandringerne. Derudover ønsker landbruget 

at indgå i et positivt samarbejde i den kommende vandplanperiode. Der er en forståelse for, at 

interesser og viden bør samles og drages i spil. Såfremt Randers kommune skal revidere 

vandløbsregulativer i den kommende tid, ønsker foreningen også gerne at være inddraget. 
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Gd. 1. Grønt Danmarkskort  

Landboforeningen støtter visionen om, at der i Randers planlægges for fysiske sammenhængende 

naturområder, landskaber og rekreativ tilgængelighed. Med et stigende fokus på at udvikle naturen i 

Randers Kommune, ønsker foreningen gerne, at man ser landmænd og lodsejere som en aktiv 

medspiller i udviklingen af både natur og erhverv. Når de mulige naturområder primært er udpeget 

på landbrugsjord, som i dag er i omdrift, vil foreningen gerne opfordre til, at kommunen inddrager 

lodsejere og foreningen når der skal nytænkes og planlægges anderledes i det åbne land. Der kan 

være mange forskellige løsninger for at imødekomme flere interesser, og foreningen ser også gerne, 

at kommunen overvejer hvorvidt projekter kan gennemføres via multifunktionel jordfordeling. Her 

stiller foreningen sig naturligvis til rådighed, således inddragelse, ejerskab og fokus på frivillighed 

bliver kendetegn for nye projekter til at fremme skov, natur og vand i Randers Kommune. 

 

Når det Grønne Danmarkskort skal planlægges, er det vigtigt at fokusere på en videreudvikling af 

de allerede eksisterende, værdifulde naturområder. Derfor er det også positivt at naturindsatsen 

prioriteres højt på kommunalt ejerede arealer. Det er også vigtigt, at der tages højde for muligheden 

for at flytte natur med lav målsætning og lav naturværdi ved udlæg af erstatningsnatur. Det 

opfordrer landbruget til, at retningslinjerne lægget op til. Det kan være naturtyper som eksempelvis 

menneskeskabte mergelgrave og lign. der let lader sig genskabe med samme eller bedre naturværdi 

på en ny lokalitet, hvor mulighederne måske endda er bedre til at skabe forbedret natur.  

 

Ve. 1. Veje 

En del af landmændene har i kraft af strukturudviklingen deres arealer fordelt over større områder. 

Det er derfor afgørende, at markerne kan passes med den nødvendige maskinkraft.  

 

Kommunen anbefales derfor til følgende:  

 

• at undgå forhindringer af kørsel med landbrugsmaskiner på eksisterende veje 

• at undgå at lukke eksisterende adgang fra vej til mark (markoverkørsler) 

• at undgå og hindre passage for landbrugsmaskiner i form af helleanlæg eller lignende 

• at udforme vejbump så de problemfrit kan passeres med landbrugsmaskiner med 

tunge redskaber (stejlhed og længde) 

 

Afsluttende kommentar 

Landboforeningen Kronjylland vil gerne opfordre til en fortsat god dialog omkring udviklingen af 

landbrugserhvervet i det åbne land. Erhvervet står overfor en lang række nye udfordringer, men ser 

også sig selv som et aktiv, der kan bidrage til en god og bæredygtig udvikling. Vi mener, at 

dialogbaseret planlægning og samarbejde er vejen til bedre og holdbare løsninger for alle parter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Jensen 

Formand for Landboforeningen Kronjylland  

 



Forslag til Kommuneplanen 2021 i Randers Kommune 

Hvidemølleområdet 

I kommuneplanforslaget er noget af arealet udlagt som byudvikling (perspektivareal), så der senere er 
mulighed for et boligområde, hvis der skulle blive ønske om det. Et andet areal er reserveret til evt. 
udvidelse af Randers Regnskovs areal. 

Som medlem af Byøkologisk Forum har jeg siden 2001 været med til at gøre opmærksom på, at det er 
vigtigt at bevare den bynære natur for dyre- og plantelivet og borgerne. I kommuneplanen i 2001 var 
Hvidemølleprojektet omtalt. Der skulle bygges en helt ny bydel med 3000 lejemål, butikker, institutioner og 
kontorer. Til nogle af lejemålene kunne man sejle ind via nogle kanaler. Heldigvis blev det standset. Om det 
er en god ide at bygge boliger i dette område kan man stille spørgsmålstegn ved. Man skal forvente at 
jorden er forurenet, og det er i et fugtigt område. Dyre- og fuglelivet vil blive forstyrret.  

Indtil for nylig kunne vi borgere cykle og gå på en natursti imellem Regnskoven og Hvidemølleområdet. 
Førhen kunne vi også komme igennem snepladsen, som blev inddraget til Danmarksparken i Regnskoven. 
Mange kommer på stierne og langs Gudenåen for at få ro og fred til at stresse af i naturen. Nogle 
motionerer via gang, cykling eller løb. Her i coronatiden har rigtig mange gået ture sammen. Hver gang 
Randers Regnskov har overtaget et areal, så er det blevet indhegnet, og der skal betales en dyr entre. Det 
er ikke rimeligt, at Randers Regnskov skal have mulighed for at udvide helt hen til Randers Naturcenter. De 
har lige så mange besøgende. Her kan alle komme, da der ikke er nogen entre. Jeg ved godt, at de er vidt 
forskellige og ikke skal sammenlignes. På Naturcenteret er det den danske natur sammen med forskellige 
husdyr. Tidligere har jeg foreslået at noget af Hvidemølleområdet blev udlagt til bynær skov, en stor og 
spændende naturlegeplads, bygge et bæredygtigt hus (Kreativitetens hus) hvor børn og voksne kan være 
kreative med naturens materialer og genbrugsting. Det kunne samtidig være et sted for professionelle 
kunstnere, der arbejder med land art. Krakamarken på Brusgaard med kunstneren Jørn Rønnau satte 
Randers på verdenskortet. Hvor kunst og natur mødes. Her findes Gudenåen og den omgivende natur. En 
borger foreslog dengang nogle udlejningshytter til overnattende kano/kajak turister fra Gudenåen. Det vil 
også være godt med nogle borde/bænke sæt, hvor borgerne kan hvile eller spise deres medbragte mad og 
kaffe. Mulighed for et toilet. Der kunne være andre ideer. Shelters så bynært er nok ikke den bedste ide.  

Randers Naturcenter skal også have mulighed for at udvide deres areal ind på Hvidemølleområdet, da de 
ellers er begrænset af § 3 områder. De foreslåede ting vil spille godt sammen med Naturcenterets 
aktiviteter og brugere. Vigtigt at øge biodiversiteten i området sammen med borgerne på naturens 
betingelser.  

 Hilsen Solveig Sørensen 

 Nyvej 5,1tv 

 8920 Randers NV 
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24. marts 2021

Sagsnr.: 2021-1567 

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Randers Kommune 

Sendes som elektronisk post til: Kamilla.Kinimond.Engelbrecht@randers.dk, Ja-

cob.bjerre.mikkelsen@randers.dk, lone.ahlmann.mossin@randers.dk  

Høringssvar til forslag til kommuneplan 2021 for Randers Kommune 

Randers Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2021 i offentlig høring i 

perioden 27. januar 2021 til 24. marts 2021. 

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat 1. marts 2021 med de statslige 

myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet 

på et møde mellem Randers Kommune og Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrel-

sen og Energinet den 8. marts 2021. 

På baggrund af drøftelserne har Næstved Kommune d. 12. og 19. marts sendt 

forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. 

Ikke indsigelse 

Bolig- og Planstyrelsen
i
 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter 

planlovens § 29, stk. 1
ii
, mod forslag til Kommuneplan 2021 under forudsæt-

ning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og supple-

ringer, som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens vedlagte notat af 19. marts 

2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til notat af 1. 

marts med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og op-

følgning. 

Bolig- og Planstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt vedtagne 

plan i forhold til de aftalte ændringer, før kommunen offentliggør dette på 

Plandata.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandoku-

mentet uden ny offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. 

Med venlig hilsen 

Sara Aasted Paarup 

Kontorchef 

A - Plan- og boligstyrelsen
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i Indenrigs- og Boligministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er 
i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og 
miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller 
regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i 
bekendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021. 
ii jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning. 
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.  

 



  

1. marts 2021 

  

Sag nr.: 2021-1567  
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Forslag til Randers Kommuneplan 2021. Notat med statens bemærkninger 

Randers Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perio-

den 27. januar til 24. marts 2021. 

 

Der blev den 8. marts 2021 afholdt teknikermøde med Randers Kommune. Som 

oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet notat af 1. marts 2021 

med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. 

 

Deltagere i mødet: 

 

Fra Randers Kommune: Lone Ahlmann Mossin 

  Kamilla Kinimond Engelbrecht 

  Jacob Bjerre Mikkelsen 

 

Fra Miljøstyrelsen: Gitte Østergård Simonsen 

  Line Moody Nielsen 

  Mathias Gomme Gommesen 

  Emilie Erland Fuhr 

 

 

Fra Energinet: Bolette Helms Skieller 

 

Fra Bolig- og Planstyrelsen: Lotte Bjergaard Jensen 

 

I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, anført under Referat under 

hvert punkt. Kommunens kommentarer bedes skrevet ind for hvert enkelt punkt 

under Kommunens bemærkninger. 

 

Inden indsigelsesfristen vil kommunen modtage et brev med statens opfølgende 

bemærkninger på baggrund af kommunens kommentarer og evt. øvrig dialog.  
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Forsvarsinteresser 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses bemærkninger 

I henhold til pkt. 4.4.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-

ningen” må der ikke planlægges for nye bebyggelser, aktiviteter eller anlæg 

med støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvensområdet omkring Forsva-

rets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens skydebaner, øvelsespladser og 

skyde- og øvelsesterræner (planloven § 11a, stk. 1, nr. 7). 

 

For at kommuneplanen er i overensstemmelse med de nationale interesser for-

bundet med Forsvarsministeriets interesser, skal kommuneplanen gengive støj-

konsekvenszonen korrekt og inddrage hensynet til denne i forbindelse med 

planlægning for støjfølsom anvendelse.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen bemærker, at det er uklart hvorvidt 

kommuneplanforslaget indeholder de korrekte støjkonsekvensområder omkring 

følgende af Forsvarsministeriets skydebaner: 

 Fløjstrup Skydebane, beliggende matr. Nr. 4ab Fløjstrup By, Hørning. 

Støjkonsekvenszonen fremgår af kortbilag 1 

 Randers Skydebane, beliggende matr. Nr. 52a Randers Markjorder. 

Støjkonsekvenszonen fremgår af kortbilag 2. 

 

Planlægningszonen ved Fløjstrup Skydebane skal sikre, at den nuværende tillad-

te skydeaktivitet kan opretholdes, hvis skydebanen skal miljøgodkendes efter 

reglerne om nye skydebaner.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses samlede bemærkninger samt bilag er 

vedlagt.  

 

Referat: Kommunen oplyser, at der ikke er tilsigtet nogen ændring. Kommunen 

vil justere kortbilaget i overensstemmelse med Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelses bemærkninger. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers Kommune tilretter støjkonsekvensområde for Randers Skydebane. 

Randers Kommune ser ikke grund til at rette Fløjstrup Skydebane, da det efter 

vores vurdering er identisk med forsvarets data.  

 

Infrastrukturanlæg mv. 

Energinets bemærkninger 

Ifølge punkt 4.2.10 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanægnin-

gen” er det en national interesse at sikre hensyn til gas- og el-

transmissionsanlæg herunder landdelen af ilandføringsanlæg i forbindelse med 

etablering af nye havvindmølleparker), og de eksisterende arealreservationer til 

naturgasnettet og elforsyningen i kommuneplanerne opretholdes. 

 

Rammeområde ”1.05.E.2 – Normansvej” 

Eltransmission bemærker, at det eksisterende rammeområde ”1.05.E.2 – Norm-

ansvej” udvides. Udvidelsen mod nord betyder, at Eltransmissions eksisterende 

3 kabelanlæg omfattes helt i rammeområdet. 
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De 3 kabelanlæg består af 3 selvstændige elektriske anlæg bestående af to 400 

kV kabelanlæg og et 150 kV kabelanlæg. Kablerne forbinder hovedtransfomer-

stationen ved Trige (Aarhus) og videre mod Hobro og Aalborg. Anlæggene ud-

gør således samlet hovedlinjen for el-infrastrukturen for den nordlige del af Øst-

jylland. 

 

Rammeområdet udlægges til erhvervsområde for kontor- og serviceerhverv, let 

industri og håndværk samt transport- og logistikvirksomheder. 

Rammeområdet omfattes delvist af en ældre vedtaget lokalplan, mens den øvri-

ge del ikke er omfattet af lokalplan i dag.  

 

Tilstedeværelsen af det eksisterende kabelanlæg medfører, at der er væsentlige 

begrænsninger i arealanvendelsen nær og over ledningsanlæggene, hvor ram-

mebestemmelserne således ikke kan udnyttes som udlagt i kommuneplanram-

men i dette område. Det skal til enhver tid være muligt at frigrave kablerne og 

gennemføre nødvendige arbejder i tilfælde af akut havari eller øvrigt vedlige-

hold på kablerne og dette giver yderst begrænsede muligheder for arealanven-

delse til erhvervsformål. Kablerne er ikke etableret, så der kan etableres køreve-

je eller parkeringsplads over dem. Endvidere kan det eksempelvis ikke accepte-

res at der etableres høje skiltepyloner ud mod motorvejen inden for servitutarea-

lerne. Placering af høje genstande såsom skiltepyloner skal koordineres med El-

transmission, hvis de er placeret nærmere end 50 meter fra nærmeste kabel, for 

at sikre nødvendig jording og dermed undgå at lynnedslag går gennem jorden 

og skader kablerne. Dette bl.a. jf. Elsikkerhedslovens bek. 1114 af 18/08/2016 § 

20, om at nyetablering af objekter i nærheden af elektrisk anlæg skal placeres 

under hensyn tagen til et eksisterende elanlæg.  

 

I kommuneplanen i øvrigt ses at være indarbejdet flere forhold relateret til høj-

spændingsanlæg, som alle er nævnt i redegørelsesafsnit. Herunder er der ek-

sempelvis fint beskrevet vedr. beplantning i forhold til nedgravede kabler.  

Der ses ikke at være indarbejdet hensyn til eksisterende eltransmissionsanlæg i 

retningslinjer eller rammebestemmelser for lokalplanlægning (som rammebe-

stemmelserne i 1.05.E.2 henviser til), hvilket vi mener er en mangel i forslaget 

til kommuneplan. Planlægning af intensiv anvendelse såsom erhvervsområde 

ved en motorvej er nødt til at tage højde for anlæggenes tilstedeværelse, for at 

undgå at planlægge for situationer, som kan udfordre personsikkerhed, anlægs-

sikkerhed og elforsyningssikkerhed. 

 

Det vil ikke føre til indsigelse såfremt 

- Der indarbejdes en tekst i rammebestemmelserne for 1.05.E.2 – Norm-

ansvej, således at den efterfølgende videre planlægning af det konkrete 

rammeområde sikrer, at der indarbejdes et hensyn til bestående eltrans-

missionsanlæg, jf. pkt. 4.2.10 i ”Oversigten over nationale interesser i 

kommuneplanlægningen”. Eltransmission fremsender gerne et forslag 

til formulering.  

- Retningslinjerne suppleres for så vidt angår ledningsanlæg, således at 

der findes en retningslinje for hensyntagen til eksisterende eltransmissi-

onsanlæg i planlægningen. I dag er der kun én retningslinje vedr. led-
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ninganlæg (Le.1), som vedrører etablering af nye ledningsanlæg i for-

hold til rådighedsindskrænkninger og miljøpåvirkninger. 

 

Referat: Kommunen indarbejder ændringerne i rammebestemmelser samt ret-

ningslinjer. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers kommune indsætter følgende tekst i notatfelt til ramme 1.05.E.2 – 

Normansvej: 

 

Gennem rammeområdet er flere eltransmissionsanlæg fremført som parallelle 

jordkabler, hvortil der er tinglyst servitutter. Servitutterne har til formål at sikre 

beskyttelsen og tilgængeligheden af elanlæggene ved havari eller vedligehold. 

Det betyder, at der en række begrænsninger på arealanvendelsen inden for ser-

vitutarealet. Desuden skal kablerne beskyttes mod skader fra lynnedslag i høje 

genstande indenfor en afstand af 50 meter. Se retningslinjer for Ledningsanlæg. 

 

Randers Kommune Indsætter ny retningslinje Le. 2 med redegørelse efter dialog 

med Energinet:  

 

Le.2 

I nærhed til eksisterende ledningsanlæg (se kort) skal der tages hensyn ved 

planlægning af høje genstande, bebyggelse, vejanlæg med videre. Der skal end-

videre planlægges i overensstemmelse med servitutter for eksisterende led-

ningsanlæg. 

 

Redegørelse til Le.2 

Eksisterende anlæg af regional og national betydning kan påvirke omgivelserne 

i stor afstand. I de berørte områder betyder byggelinjer, sikkerhedszoner m.m., 

at den pågældende grundejers rådighed over arealet kan mindskes. Hvis der ek-

sempelvis findes eksisterende kabelanlæg i et rammebelagt område vil det med-

føre væsentlige begrænsninger for arealanvendelsen i nærhed til eller over led-

ningsanlæggene. Dette skyldes blandt andet, at det skal være muligt at frigrave 

kablerne i forbindelse med vedligehold mv. Placering af køreveje, parkerings-

pladser, skiltepyloner med videre skal koordineres med Energinet. 

 

Ved planlægning af boliger og børneinstitutioner i nærhed til eksisterende høj-

spændingsledninger bør man arbejde med et forsigtighedsprincip. Forsigtig-

hedsprincippet er en anbefaling fra sundhedsstyrelsen i forhold til befolknin-

gens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, 

men forsigtighedsprincippet lyder som følgende: 

 

"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på 

eksisterende højspændingsanlæg. 

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner. 

 

Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete 

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering." 
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Høje genstande (herunder vindmøller, antenner, skorstene og lignende) nær 

luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde 

totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget. 

 

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rød-

derne kan beskadige kablerne. 

 

 

Kystbeskyttelse og klimatilpasning 

Kystdirektoratet har gennemgået planforslaget i forhold til de nationale interes-

ser, der vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning (pkt. 2.3.1 og 2.3.4 i over-

sigten over nationale interesser). Efter dialog med Randers Kommune og juste-

ring af retningslinjerne, har Kystdirektoratet ikke yderligere bemærkninger, og 

der er ikke grundlag om anmodning om potentiel indsigelse.  

 

Randers Kommune har justeret retningslinje Kl.2 og Kl.3. 

 

Referat: Punktet ikke drøftet, da kommunen har justeret efter dialog med Kyst-

direktoratet. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers Kommune justerer retningslinje Kl.2 og Kl.3. 

 

Kl. 2 

Der bør som udgangspunkt ikke planlægges for ny bebyggelse, byudvikling, æn-

dret arealanvendelse, særlige tekniske anlæg og anden følsom arealanvendelse 

inden for arealer i risiko for oversvømmelse. Der kan i forhold til bebyggelse og 

anden oversvømmelsesfølsom arealanvendelse foretages en konkret vurdering 

af bebyggelsens/anlæggets levetid, anvendelse og sårbarhed over for over-

svømmelse samt muligheden for at lave afværgeforanstaltninger over tid. 

 

Kl. 3 

I områder med risiko for oversvømmelser fra hav og fjord skal nye anlæg, veje, 

ny bebyggelse, byudvikling og ændret arealanvendelse som udgangspunkt be-

skyttes mod skader fra oversvømmelser til kote 3,0 m DVR90. Der kan i forhold 

til beskyttelseshøjden foretages en konkret vurdering af anlæggets levetid, an-

vendelse og sårbarhed over for oversvømmelse samt muligheden for at forhøje 

beskyttelsesniveauet over tid. 

 

 

Naturbeskyttelsesinteresser 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Punkt 2.1.3 

I henhold til punkt 2.1.3 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplan-

lægningen” skal der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som sikrer 

Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske an-

læg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for 

vilde planter og dyr. Miljøstyrelsen finder at der for naturbeskyttelsesområder 
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samt potentielle naturbeskyttelsesområder inden for Grønt Danmarkskort mang-

ler en sådan retningslinje. 

 

Punkt 2.1.4 

I henhold til punkt 2.1.4 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplan-

lægningen” skal der bl.a. redegøres for, hvordan der i udpegningen af Grønt 

Danmarkskort er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning. Mil-

jøstyrelsen finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for, hvordan 

denne sammenhæng er sikret. 

 

Nyt redegørelseskrav 

Den 1. april 2020 trådte en ændring af planloven i kraft. Efter ændringen skal 

der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for ”i 

hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt 

Danmarkskort er realiseret”. Denne redegørelse skal indeholde en samlet, om-

trentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttelses-

interesser”, ”potentielle naturområder”, ”økologiske forbindelser” og ”potentiel-

le økologiske forbindelser” baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. 

Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i 

den tidligere kommuneplanlægning, og der skal for hver af de fire områdeud-

pegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring.  

 

Kommunen skal derudover på baggrund af kommuneplanens retningslinjer for 

prioriteringen af kommunens naturindsats kortfattet gøre rede for eventuelle 

større naturindsatser, fx naturgenopretning og naturpleje. Fx hvis potentielle na-

turområder og potentielle økologiske forbindelser er blevet realiseret som na-

turområder eller økologiske forbindelser, eller eksisterende naturområder og 

økologiske forbindelser er væsentligt forbedret på grund af naturgenopretning 

og naturpleje.  

 

På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturind-

satser skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede 

udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng 

skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til 

Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen 

af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potenti-

elle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske 

forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den forstand, at den skal re-

degøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt 

Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert 

enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for Grønt 

Danmarkskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget. 

 

Punkt 2.1.5 

I henhold til punkt 2.1.5. i ”Oversigten over nationale interesser i kommune-

planlægningen” skal kommuneplanlægningen ske i overensstemmelse med be-

skyttelseshensyn og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområ-

der og internationalt beskyttede arter, herunder varetagelsen af forbuddet mod at 
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beskadige eller ødelægge bilag IV-dyrearters yngle- og rasteområder samt bilag 

IV-plantearters voksesteder.  

 

Miljøstyrelsen bemærker, at det i miljøvurderingen for forslag til kommuneplan 

2021 under miljøpåvirkninger ift. ændringer af rammer for Munkdrupvej I-III i 

Munkdrup anføres, at bilag IV-arten odder er registreret i området, samt at arten 

er på udpegningsgrundlaget for det habitatområde, som inkluderer Randers 

Fjord. Der fremgår dog ikke af kommuneplanen en redegørelse for, om der ved 

en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af arten eller ske øde-

læggelse af artens yngle- og rasteområder. Miljøstyrelsen har derfor vanskeligt 

ved at vurdere, om hensynet til internationale naturbeskyttelsesområder og in-

ternationalt beskyttede arter er tilstrækkeligt varetaget. 

 

Miljøstyrelsens samlede bemærkninger er vedlagt. 

 

Det vil ikke føre til indsigelse, såfremt 

- Der fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod ind-

greb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan for-

ringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter 

og dyr.  

- Der redegøres for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokom-

munernes udpegning af Grønt Danmarkskort.  

- Der angives i Kommuneplan 2021-2033, arealerne dækket af Grønt 

Danmarkskort i kommuneplan 2017-2029 samt arealerne dækket af 

Grønt Danmarkskort i kommuneplan 2021-2033 og redegøre for, i hvil-

ket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret.  

- Der redegøres for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske 

en påvirkning af arter eller ske ødelæggelse af arters yngle- og rasteom-

råder.  

 

Referat: Der drøftes på hvilket detaljeniveau, der skal redegøres. Randers 

Kommune vil indarbejde ændringer i kommuneplan inden vedtagelse og frem-

sende konkret formulering til indarbejdelse i aftalenotat. Randers Kommune vil 

evt. bilateralt med MST drøfte detaljeniveauet for redegørelserne. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Punkt 2.1.3 Grønt Danmarkskort: 

Efter en dialog med Miljøstyrelsen frafaldes krav om retningslinje vedr. veje, 

tekniske anlæg m.v under det grønne Danmarkskort, det findes at være beskre-

vet tilstrækkeligt under de Fem delelementer: Natura2000, eksisterende og po-

tentielle naturområder, eksisterende og potentielle økologiske forbindelser de-

lelementer som det grønne Danmarkskort udgøres af.  

 

Punkt 2.1.4 Grønt Danmarkskort: 

Randers kommune har samarbejdet med nabokommunerne for at sikre en sam-

menhæng af det grønne Danmarkskort på tværs af kommunegrænserne, samar-

bejdet er sket dels gennem bilaterale møder samt i forbindelse med samarbejdet 

om lokale naturråd. 
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Nyt redegørelseskrav: 

Udad tabellen herunder kan det ses at der siden kommuneplan 17 er der sket en 

forøgelse af kommunens naturområderne på ca. 1180 ha, der er sideløbende 

hermed sket en formindskelse af kommunens potentielle naturområder på ca. 

1300 ha. Der er primært sket, en overførsel af områder fra potentielle naturom-

råder til naturområder og samtidigt er der foretaget en tilretning af naturområ-

de laget så det bedre svarer til virkeligheden. 

 

Siden kommuneplan 17 er der en stigning på ca. 4 ha i laget økologiske forbin-

delser, der er sideløbende hermed sket en formindskelse af de potentielle økolo-

giske forbindelser på ca. 295 ha. Der er primært foretaget en tilretning af laget 

potentielle økologiske forbindelser så det bedre svarer til virkeligheden. 

 

Overordnet set er der således sket et fald i arealet af grønt Danmarkskort in-

denfor kommunen med  ca. 185 ha. Der er samtidigt sket en større overførsel af 

potentiel naturområder til naturområder på baggrund af en reel udbygning af 

naturområderne med eksempelvis en række større vådområdeprojekter, natur-

plejeprojekter samt projekter med sammenbinding af områder i Natura 2000. 

 

Tabel: Arealmæssig opgørelse af hver af de fire deludpegninger, som tilsammen 

udgør det grønne Danmarkskort, KP17: Fra kommuneplan 17, KP21: Fra 

kommuneplan 21. 

 

KP17 

Naturområder (1) – 86459432 m2 

Potentielle naturområder (2) – 107610066 m2 

Økologiske forbindelser (1) – 121903248 m2 

Potentielle økologiske forbindelser (2) – 56524803 m2 

  

KP21 - forslag 

Naturområder (1114 type 1) – 98307003 m2 

Potentielle naturområder (1114 type 2) – 94507316 m2 

Økologiske forbindelser (1115 type 1) – 121944548 m2 

Potentielle økologiske forbindelser (1115 type 2) – 53567511 m2  

 

 

Punkt 2.1.5 Rammeændring i Munkdrup 

Det er aftalt med MST at Randers Kommune tilføjer en linje i miljøvurderingen 

hvor det fremgår, at det er vurderet at hele planen ikke påvirker Natura2000 og 

BilagIV arter, men at der vil pågå yderligere undersøgelser og redegørelse i 

den videre lokalplanplanlægning. 

 

Grundvandsinteresser 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Indsigelsen begrundes med, at planforslaget indeholder udvidelser af eksiste-

rende kommuneplanrammer, og at disse udvidelser vurderes at medføre en væ-

sentlig øget fare for forurening af grundvandet. Udlæg af de nye udvidede 

kommuneplanrammer kræver derfor udarbejdelse af en supplerende grund-

vandsredegørelse.  
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Randers Kommunen skal i medfør af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1697 af 21. 

december 2016 friholde områder med grundvandsinteresser (særlige drikke-

vandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden 

for OSD (IOL)) for en virksomheder og anlæg, som medfører en væsentlig fare 

for forurening af grundvandet, eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

for en arealanvendelse, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.  

 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016, at såfremt virk-

somhedstyper og anlæg i planområdet medfører en væsentlig fare for forurening 

af grundvandet, skal det i en grundvandsredegørelse være godtgjort, jf. be-

kendtgørelsens § 2 stk. 2:  

 at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen,  

 at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet 

mulig,  

 at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.  

 

Tilsvarende redegørelseskrav gør sig gældende, hvis der sker udlæg af nye area-

ler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor arealanvendelsen medfø-

rer en øget fare for forurening af grundvandet.  

 

Bekendtgørelsens bestemmelser er gengivet i Oversigt over nationale interesser 

i afsnit 2.2. Forbuddet mod grundvandstruende aktiviteter i OSD, IOL og 

BNBO er gengivet i oversigtens afsnit 2.2.1 og 2.2.2. Kravet om supplerende 

redegørelse er gengivet i oversigtens afsnit 2.2.3.  

 

Der er ikke udarbejdet fyldestgørende supplerende grundvandsredegørelser for 

rammerne 1.06.E.2, 4.oo.T.11 og 5.01.O.5, se vedlagte kortbilag.  

 

Ramme 1.06.E.2 Agerskellet  

Ramme 1.06.E.2 er udlagt til erhvervsområde. Den specifikke anvendelse er let 

industri og håndværk samt transport- og logistikvirksomheder i miljøklasserne 

2-4. Denne får tilført et delareal fra ramme 1.06.R.10 som er udlagt til rekreativt 

areal. Ramme 1.06.E.2 og delarealet som tilføjes er beliggende i OSD. Se kort 

på bilag 1.  

 

Den ændrede anvendelse af delarealet fra rekreativt område til erhvervsområde 

vurderes at medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Rammeud-

lægget kræver derfor en supplerende grundvandsredegørelse.  

 

Kommunen har udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, der redegør 

for den planmæssige begrundelse, men der redegøres ikke i tilstrækkelig grad 

for, at faren for forurening af grundvandet kan afværges eller forebygges.  

 

Ramme 4.00.T.11 Randers Flyveplads 4  

Rammen 4.00.T.11 er udlagt til teknisk anlæg, med specifik anvendelse som 

lufthavn. Denne udvides med et delareal, som ikke tidligere har være ramme-

lagt. Formålet med udvidelsen er opførelse af flere bygninger i forbindelse med 

flyvepladsen. Ramme 4.00.T.11 er beliggende i OSD og IOL, dog er delarealet 

som tilføres ikke omfattet af IOL. Se kort på bilag 1.  
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Idet delarealet ikke tidligere var rammelagt og nu udlægges til flyveplads, vur-

deres det at rammeudlægget medfører en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet. Rammeudlægget kræver derfor en supplerende grundvandsrede-

gørelse.  

Der er ikke udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse for rammeudlæg-

get.  

 

Ramme 5.01.O.5 Harridslev Kirke  

Ramme 5.01.O.5 er udlagt til offentligt formål. Den specifikke anvendelse er 

kirke, kirkegård, sognegård samt præstebolig. Denne udvides med et delareal 

(en p-plads) fra ramme 5.01.R.3 som er udlagt til rekreativt areal. Ramme 

5.01.R.3 nedlægges i den forbindelse i sin helhed, og alle delarealer fordeles til 

de omkringliggende rammer. Ramme 5.01.O.5 og delarealet som tilføjes er be-

liggende i OSD, IOL samt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Se kort på 

bilag 1.  

Det kan ikke ud af planforslaget læses om arealet fortsat skal anvendes til par-

kering.  

 

Idet delarealet ved overførelsen til ramme 5.01.O.5 kan anvendes til kirkegård, 

vurderes rammeudlægget at medføre en væsentlig fare for forurening af grund-

vandet. Rammeudlægget kræver derfor en supplerende grundvandsredegørelse.  

Der er ikke udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse for rammeudlæg-

get. 

 

Miljøstyrelsens samlede bemærkninger er vedlagt. 

 

Det vil ikke føre til indsigelse, såfremt 

- Rammeudlæg 1.06.E.2 Agerskellet: grundvandsredegørelsen suppleres 

med en redegørelse for mulige afværgetiltag. Er det ikke på planlæg-

ningstidspunktet præcist kendt, hvilke virksomheder og aktiviteter, der 

skal etableres i planområdet, må bestemmelserne nødvendigvis være 

mere rammebetonede end, hvis bestemmelserne formuleres i en plan-

lægning, hvor den konkrete aktivitet er velbelyst. I sådanne tilfælde bør 

rammen tilføjes en bestemmelse om, at der ved lokalplanlægningen skal 

stilles krav om afværgetiltag. Der kan med fordel hentes inspiration i bi-

lag 2 til vejledning nr. 9320 af 31. marts 2017.  

- Ramme 4.00.T.11 Randers Flyveplads: 

o Randers Kommune udarbejder en grundvandsredegørelse eller 

en supplerende grundvandsredegørelse til en allerede eksiste-

rende grundvandsredegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 

1697 af 21. december 2016 §2 stk. 2. Redegørelsen skal være 

en del af kommuneplanen, eller 

o Randers Kommune kan redegøre for, at udvidelsen er dækket af 

en eksisterende grundvandsredegørelse, i hvilket tilfælde det 

ikke vil være nødvendigt at foretage en supplerende grund-

vandsredegørelse. Der skal i givet fald henvises i planforslaget 

til den konkrete grundvandsredegørelse for dette udlæg, eller 

o Randers Kommune udtager ændringen af rammen fra planfor-

slaget.  
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- Ramme 5.01.O.5 Harridslev Kirke:  

o Randers Kommune udarbejder en grundvandsredegørelse eller 

en supplerende grundvandsredegørelse til en allerede eksiste-

rende grundvandsredegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 

1697 af 21. december 2016 §2 stk. 2. Redegørelsen skal være 

en del af kommuneplanen, eller 

o Randers Kommune kan redegøre for, at udvidelsen er dækket af 

en eksisterende grundvandsredegørelse, i hvilket tilfælde det 

ikke vil være nødvendigt at foretage en supplerende grund-

vandsredegørelse. Der skal i givet fald henvises i planforslaget 

til den konkrete grundvandsredegørelse for dette udlæg, eller 

o Randers Kommune udtager ændringen af rammen fra planfor-

slaget.  

 

Referat: Kommunen udarbejder supplerende redegørelser. Kommunen vil i for-

bindelse hermed undersøge allerede eksisterende grundvandsredegørelser. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers Kommune har særskilt fremsendt supplerende grundvandsredegørelse 

for rammerne 4.00.T.11 (Randers Flyveplads) og 5.01.O.5 (Harridslev Kirke).  

 

For ramme 1.06.E.2 (Agerskellet), som indgår i den samlede grundvandsrede-

gørelse i forslaget, vil vi gerne høre jer, om følgende supplerende redegørelse 

er fyldestgørende?:   

 

På grund af drikkevandsinteresserne i delområdet (rammeområdet) skal der ta-

ges de nødvendige hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med håndte-

ring af overfladevand samt ved indretning og drift af industriarealer. Miljø-

fremmede stoffer må ikke kunne nedsive til grundvandet. 

Yderligere forebyggelse og afværge for forurening bliver håndteret konkret i 

virksomhedernes miljøgodkendelser.   

 

Landskabsinteresser 

Ifølge planlovens §11a, stk. 1 nr. 16 skal kommuneplanen indeholde retnings-

linjer for sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områ-

der med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber.  

 

Punkt 3.1.1  

Ifølge Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen punkt 3.1.1 

er det en national interesse, at kommuneplanerne indeholder retningslinjer til 

sikring af bevaringsværdige landskaber, som i udgangspunkt friholder dem for 

byggeri og anlæg.  

 

4.02.B.21  

I forslag til Kommuneplan 2021 udlægger Randers Kommune et nyt rammeud-

læg til boliger, som ligger inden for kommunens forslag til bevaringsværdige 

landskaber. Det drejer sig om udlægget 4.02.B.21. Af miljørapporten fremgår 

det, at ”den foreslåede udvidelse af rammen til boligformål på stedet kan kom-
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me til at medføre væsentlige påvirkninger af landskabet i området, set fra vest 

og nord.”  

Af kommunens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber fremgår bl.a., at 

”inddragelse af arealer til byggeri, anlæg eller beplantning, som skæmmer land-

skabet inden for områder med særlige landskabelige interesser, skal undgås. 

Kun hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse, kan de landskabeli-

ge interesser tilsidesættes, og i disse tilfælde skal projekter indpasses i landska-

bet”.  

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at kommunen har redegjort for, at det nævnte ud-

læg er i overensstemmelse med de nationale interesser.  

 

Områder til store husdyrbrug  

I forslag til Kommuneplan 2021 reviderer Randers Kommune udpegningen til 

store husdyrbrug. Det fremgår af kommuneplanforslaget, at udpegningen til sto-

re husdyrbrug ikke indeholder områder, som friholdes for bebyggelse. Alligevel 

indgår en større del af kommunens bevaringsværdige landskaber i udpegningen 

til store husdyrbrug.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at forslaget ikke understøtter de nationale interesser for 

landskabsvaretagelsen, da det udlægger områder til store husdyrbrug i de beva-

ringsværdige landskaber.  

 

Punkt 3.1.3  

Ifølge punkt 3.1.3 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 

er det en national interesse, at de bevaringsværdige landskaber som udgangs-

punkt ikke reduceres.  

 

I forslag til Kommuneplan 2021 fremgår det, at kommunens udpegning til beva-

ringsværdigt landskab reduceres for 10 områder, hvor der er ønske om fremtidig 

byvækst. De bevaringsværdige landskaber bør kun reduceres hvis der er en 

landskabsmæssig begrundelse for denne reduktion.  

 

Miljøstyrelsen vurderer ikke at der er redegjort tilstrækkeligt for disse ændrin-

ger i planforslaget. 

 

Det vil ikke føre til indsigelse, såfremt 

- Boligudlæg 4.02.B.21: Kommunen kan godtgøre, at landskabet ikke 

længere er bevaringsværdigt eller kommunen kan godtgøre, at boligud-

læg 4.02.B.21 ikke væsentligt forringer landskabets karakter. Begrun-

delsen skal med udgangspunkt i en landskabsanalyse forholde sig til de 

identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelserne og sårbarheden 

i området, og landskabet skal vurderes i forhold til naturgrundlaget, kul-

turgrundlag og den oplevelsesmæssige betydning. Begrundelsen kan 

med fordel suppleres af visualiseringer af boligområdets påvirkning af 

landskabet. Alternativt skal rammeområdet udgå.  

- Kommunen foretager den konkrete afvejning af landbrugs- og land-

skabsinteresser, således at der ikke er overlap mellem potentielt mod-

stridende udpegninger.  
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- Kommunen kan redegøre for ændringer i udpegningen til bevarings-

værdige landskaber og godtgøre, at de reducerede områder ikke længere 

er bevaringsværdige. Begrundelsen skal med udgangspunkt i en land-

skabsanalyse forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, land-

skabsoplevelserne og sårbarheden i området, og landskabet skal vurde-

res i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlag og den oplevelsesmæs-

sige betydning.  

 

 

Referat: Kommunen vil udarbejde en landskabsanalyse og indarbejde ændrin-

ger i kommunen planen inden vedtagelse, samt fremsende konkret vurdering til 

indarbejdelse i aftalenotat.  

 

Kommunens bemærkninger: 

 

4.02.B.21  

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 forhol-

det 1:1 i Østre Bjerregrav. Således er boligramme 4.02.B.18 beliggende ved Vi-

borgvej og beliggende i udpegning til bevaringsværdigt landskab udtaget og til-

svarende areal er udlagt nord for Erantisvej. 4.02.B.18 var beliggende i støjbe-

lastet område og var i strid med kommunens ønske om at opretholde adskillelse 

mellem Over Fussing og Østre Bjerregrav og sikre det åbne landskab og adskil-

lelsen mellem land og by. Endvidere havde den henligget i minimum 12 år uden 

interesse. 

 

Det er vanskeligt at finde andre arealer til byudvikling i Østre Bjerregrav. Dette 

skyldes, at arealer mod Viborgvej er støjbelastede og sikring af disse områder 

mod støj vil forringe kvaliteten af byudviklingen og potentielt skæmme landska-

bet. 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 kirkeindsigtsområ-

det. 

 

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 af-

runding af byen, således at den landskabelig indgriben mindskes (der er eksiste-

rende 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 planlæg-

ning. Der vil i lokalplanlægningen blive taget særligt hensyn til at indpasse be-

byggelsen i landskabet, således at påvirkningen af landskabet minimeres. 

 

– Vi kan i notatfeltet på rammen indskrive at der ved byudvikling skal tages 

særligt hensyn til det bevaringsværdige landskab.  
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Områder til store husdyrbrug  

Efter dialog med MST vælger Randers Kommune at reducere udpegningen af 

områder til store husdyrbrug de steder, hvor der er overlap med bevaringsvær-

dige landskaber.  

 

Punkt 3.1.3  

Randers Kommunes overfører udpegningen fra kommuneplan 2017 til Kommu-

neplan 2021, der beror på landskabsanalysen fra 2012.  

 

 

Kystnærhedszonen 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger 

I henhold til pkt. 3.2.8 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplan-

lægningen” skal det af kommuneplanens retningslinjer fremgår, at arealer belig-

gende i Grønt Danmarkskort ikke kan indgå i kommunens udviklingsområder. 

Bolig- og Planstyrelsen har ikke fundet dette gengivet i kommuneplanen, og at 

kommuneplanen derfor ikke understøtter de nationale interesser. 

 

Det vil ikke føre til indsigelse såfremt kommunen udarbejder retningslinje hvor-

af det fremgår, at arealer beliggende i Grønt Danmarkskort ikke kan indgå i 

kommunens udviklingsområder.  

 

 

Referat: Randers Kommune spørger til, om det er sammenfaldende med MSTs 

bemærkninger til retningslinjer vedr. Grønt Danmarkskort. Bolig- og Plansty-

relsen bekræfter dette. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Da bemærkningen er sammenfaldende med MSTs bemærkning vedr. Grønt 

Danmarkskort henvises til besvarelse for dette punkt (2.1.3) ovenfor.  

 

Vejinteresser 

Vejdirektoratets bemærkninger 

 

Det overordnede vejnet 

Kommuneplanforslagets retningslinje Ve.1 vedrører trafik- og vejforholdene i 

kommunen.  

 

Vejdirektoratet har noteret sig, at Randers Kommune forventer ved udgangen af 

2020, at vedtage en ny infrastrukturplan, der indeholder en langsigtet udvikling 

af infrastrukturen i kommunen 

 

Bemærkning  

Vejdirektoratet forudsætter at vejprojekterne i den nye infrastrukturplan, der be-

rører de eksisterende statsveje er afklaret med hensyn til, om deres anlæg rent 

praktisk kan anses for realistisk at gennemføre som foreslået. Det forudsættes, 

at kommunens planer om omfartsveje, øst-vest forbindelse og vejtilslutninger til 

statsvejnettet kan realiseres uden udgift for staten og for så vidt angår vejtilslut-

ninger til statsvejnettet med Vejdirektoratets accept.  
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I forbindelse med VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 Nordjyske Motor-

vej mellem Aarhus N og Randers N gør Vejdirektoratet opmærksom på, at alle 

de nuværende tilslutningsanlæg opretholdes på strækningen. Det er undersøgt 

om der kan etableres nye tilslutningsanlæg, herunder kommunens foreslåede til-

slutningsanlæg ved Vorup, men af trafikale, vej-, trafiktekniske og sikkerheds-

mæssige årsager er det fravalgt. Der er derfor ikke grundlag for at opretholde 

reservation til tilslutningsanlæg ved Vorup. 

 

Byudvikling 

Vejdirektoratet har bemærket, at der ikke er udpeget nye rammeområder til bo-

liger ved statsveje, men at der alene er tale om udpegninger til fremtidige by-

vækstområder. Vejdirektoratet deltager gerne i en dialog forud for egentlig 

planlægning i disse områder ved statsvejene. 

 

Skovrejsning 

Kommuneplanforslagets retningslinjer Sk. 1 og 2 med tilhørende kort vedrører 

skovrejsning i kommunen. På det tilhørende kort er der udlagt skovrejsningsom-

råder på naboarealer til statsveje.  

 

Bemærkning  

Vejdirektoratet har noteret sig, at retningslinjen for skovrejsning ikke forholder 

sig til de gældende vejbyggelinjer langs statsvejene. Organiseret skovrejsning 

vil betyde, at skovarealerne bliver pålagt fredskovspligt som udløser krav om 

erstatningsskov, hvis arealet senere skal anvendes til vejudvidelse. Sådan skov 

og fredskov på vejbyggelinjepålagt areal vil derfor være fordyrende for en evt. 

senere vejudvidelse og er derfor omfattet af bestemmelserne om vejbyggelinjer.  

 

Vejdirektoratet forudsætter derfor, at de udlagte skovrejsningsområder langs 

statsvejene afgrænses af vejens vejbyggelinjer.  

 

Vejdirektoratet bemærker, at organiseret skovrejsning er omfattet af vejlovens 

vejbyggelinjebestemmelser. Det forudsætter derfor dispensation i henhold til 

vejlovens § 40, såfremt der ønskes skovrejsning indenfor det vejbyggelinjepå-

lagte areal. Hvorvidt der vil kunne rejses skov indenfor statsvejenes vejbygge-

linjeareal, beror på en konkret vurdering og forudsætter, at der fremsendes en 

konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. 

 

Vindmøller 

Kommuneplanforslagets retningslinje Vm. 1 vedrører vindmølleområder i 

kommunen.  

 

Vejdirektoratet har noteret sig, at der ifølge retningslinje Vm. 1 kun må opstilles 

vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder i kommuneplanen. Der er i 

kommuneplanen udpeget vindmølleområder i nærheden af statsveje. Af ret-

ningslinje Vm. 6 fremgår desuden at eksisterende vindmøller i de udpegede 

vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, 

udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller.  

 

Bemærkning  
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Vejdirektoratet forudsætter, at der bliver taget højde for Erhvervsstyrelsens rap-

port om ”Vindmøllers afstande til overordnede veje og jernbaner”, december 

2010.  

 

Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra overord-

nede veje eller jernbaner hen til mølletårnets yderste begrænsning – dog med et 

tillæg på 10 meter i forhold til jernbaner. For statsveje, der er pålagt byggelinjer, 

fastsættes afstanden fra disse. I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens total-

højde kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål. Vejdirektoratet kan i 

konkrete tilfælde fremkomme med specifik begrundelse for at placere vindmøl-

len længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde.  

 

Solcelleanlæg  

Kommuneplanforslagets udpegning af område til nyt solcelleanlæg 1.05.T.3 - 

Solcelleanlæg Viborgvej grænser op til statsvejen Viborgvej. Arealet langs Vi-

borgvej er pålagt med en vejbyggelinje.  

 

Bemærkning  

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at det forudsætter en dispensation i henhold 

til vejlovens § 40, såfremt der ønskes anlagt solcelleanlæg indenfor det vejbyg-

gelinjepålagte areal. Hvorvidt der vil kunne anlægges solcelleanlæg indenfor 

statsvejenes vejbyggelinjeareal, beror på en konkret vurdering og forudsætter, at 

der fremsendes en konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. 

 

Ingen af bemærkningerne har givet Vejdirektoratet anledning til at opfordre Bo-

lig- og Planstyrelsen til at gøre statslig indsigelse mod kommuneplanforslaget. 

Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Randers Kommune forholder sig til be-

mærkningerne og i relevant omfang inddrager og indarbejder dem i den endeli-

ge kommuneplan. 

 

Referat: Bolig- og Planstyrelsen gør opmærksom på, at der ikke er tale om et 

indsigelsespunkt. Kommunen oplyser, at de har noteret sig Vejdirektoratets be-

mærkninger. Kommunen vil indarbejde ændringer i kommuneplanen inden ved-

tagelse, samt fremsende konkrete formuleringer til indarbejdelse i aftalenotat. 

 

Kommunen vil parallelt afklare en eventuel dispensation i henhold til vejlovens 

§ 40. Bolig- og Planstyrelsen bekræfter, at dette forhold ikke er relevant speci-

fikt i forhold til kommuneplanforslaget.  

 

Kommunens bemærkninger: 

 

Tilslutningsanlæg til E45 ved Vorup Enge: 

Der er flere kritiske høringssvar om dette. Randers kommune arbejder videre 

med den politiske indstilling og overvejer at tage udpegningen ud i den forbin-

delse. 

 

Skovrejsning ved statsvejene: 
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Randers kommune indskriver i redegørelsen til retningslinjen at der skal tages 

hensyn til vejbyggelinjer omkring overordnede vejnet. 

 

Vindmøller:  

Randers kommune er opmærksomme på vejledningen ’vindmøllers afstand til 

overordnede veje og jernbaner’ 

 

Solcelleanlæg:  

Projektleder for det pågældende solcelleanlægsprojekt er orienteret om, at 

etablering af solcelleanlæg inden for vejbyggelinjen for Viborgvej kræver di-

spensation fra Vejdirektoratet.  

 

Jernbaneinteresser 

Banedanmarks bemærkninger 

 

Vedr. Langå Stationsområde: 

Her påtænkes nyt planområde ved gamle remise og med stibro hen over jernba-

nen. 

 

Projektet ligger op ad Banedanmarks opstillingsspor til vedligeholdsmateriel og 

maskiner. Det bemærkes, at det nye lokalplansområde ved Langå st. med både 

bolig og erhvervsformål skal tage højde for Banedanmarks aktiviteter 

ved Langå st., herunder ikke mindst de støjgener, der følger heraf. 

 

Yderligere bemærkes det, at der ved opførelse af bygninger og øvrige genstande 

skal overholdes de i eldriftsservitutten beskrevne retningslinjer for respektaf-

stande til køreledningsanlæg. 

 

Det bemærkes desuden, at Randers Kommune Det bemærkes desuden, at Ran-

ders Kommune ved opførelse af bygninger og øvrige genstande nær jernbanen 

skal 

sikre, at der udarbejdes et BPU-projekt, der er til sikring mod elektrisk berøring 

ved udligning af alle elektrisk ledende genstande. Ved etablering af stålrørsled-

ninger (f.eks. fjernvarme eller gas) i jord nærmere end 1.000 meter til elektrifi-

ceret jernbane, at der udføres en nærføringsberegning baseret på den elektrifice-

rede jernbane og den aktuelle lednings linjeføring. 

 

Der gøres desuden opmærksom på støjforhold i bynær bebyggelse. 

 

Referat: Kommunen har noteret sig Banedanmarks bemærkninger. Bolig- og 

Planstyrelsen bemærker, at der ikke er tale om et indsigelsespunkt, men primært 

et generelt opmærksomhedspunkt i forhold til støjforhold og planlægning i nær-

heden af Banedanmarks aktiviteter. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers kommune tager Banedanmarks bemærkninger til efterretning. Det be-

mærkes, at der på side 32 i lokalplan 663 fremgår grænseværdier og krav til 

bebyggelse i forhold til støj og vibrationer fra jernbanedriften. Endvidere kan 
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der i delområde IX i samme lokalplan opføres tekniske anlæg, der er nødvendi-

ge for drift af station og jernbane. 

 

Risikovirksomheder 

Ifølge pkt. 1.2.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” 

skal kommunalbestyrelsen inddrage hensynet til risikoen for større uheld i plan-

lægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en 

kommuneplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 m eller inden 

for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed. Det er en na-

tional interesse, at risikoforholdene omkring eksisterende risikovirksomheder 

fremgår eksplicit af kommuneplanlægningen, så det sikres, at der ikke sker 

uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheder 

til fare for mennesker og miljø. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 371 af 21. 

april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder, at kommunerne ved 

tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører risikovirksomheder, skal fo-

retage en forudgående høring af risikomyndighederne.  

 

Det fremgår af retningslinjerne i Randers Kommuneplan 2021, at afstandskravet 

vil afhænge af en konkret vurdering, som blandt andet tager højde for virksom-

hedens beredskabsplaner. 

 

Bolig- og Planstyrelsen anbefaler, at det fremgår af retningslinjerne, at af-

standskravet som udgangspunkt er 500 meter eller en større passende sikker-

hedsafstand. Bolig- og Planstyrelsen anbefaler ligeledes, at det fremgår af rede-

gørelsen, at risikomyndighederne skal høres forud for planlægning omkring ri-

sikovirksomheder. Det bemærkes, at disse punkter ikke er grundlag for en ind-

sigelse.  

 

 

Referat: Kommunen vil indarbejde justeret retningslinjer jf. Bolig- og Plansty-

relsens bemærkning. Tilpasningen fremsendes som konkret formulering til ind-

arbejdelse i aftalenotat. Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at der ikke er tale 

om et indsigelsespunkt, men alene forslag til præcisering. 

 

 

Kommunens bemærkninger: 

Randers kommune supplerer retningslinjen med tekst om at afstandskravet som 

udgangspunkt er 500 m eller større passende sikkerhedsafstand.  

I redegørelsen indskrives, at risikomyndigheder skal høres forud for planlæg-

ning i nærhed til Risikovirksomheder.  

 

 

Stiftsøvrighedens interesser 

I medfør af planlovens § 29, stk. 3, kan stiftsøvrigheden fremsætte indsigelse 

mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som stiftsøvrigheden som 

myndighed varetager. 

 

Stiftsøvrighedens bemærkninger 
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Stiftsøvrigheden bemærker, at kommuneplan 2021 i overordnede beskrivelser 

tager hensyn til kommunens kirker og de kulturhistoriske interesser, der knytter 

sig dertil. Da kommuneplanen dog er en overordnet plan for kommunens udvik-

ling, forbeholder stiftsøvrigheden sig derfor retten til at komme med yderligere 

bemærkninger, samt eventuelle indsigelser, når der udarbejdes mere detaljerede 

planforslag, som vil have betydning for kommunens kirker.  

 

Stiftsøvrighedens samlede bemærkninger er vedlagt. 

 

Referat: Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at der ikke er tale om et indsigel-

sespunkt, men alene en opmærksomhed i forhold til eventuelle senere konkrete 

planlægningssituationer. 

 

Kommunens bemærkninger: 

Bemærkningen er taget til efterretning og Randers Kommune tilstræber fortsat 

god dialog med stiftsøvrigheden i forbindelse med planlægning, der vedrører 

kirker og kulturhistoriske interesser i tilknytning hertil. 

 

Formelle forhold 

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitets-

kontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede natio-

nale interesser. 
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AARHUS STIFT 
Dalgas Avenue 46 

8000 Aarhus C 

Til Randers Kommune 

Forslag til kommuneplan 2021, Randers Kommune 

Aarhus Stiftsøvrighed har den 4. februar 2021 fra Kirkeministeriet modtaget 
forslag til kommuneplan 2021 for Randers Kommune med høringsperiode den 
27. januar 2021 til den 24. marts 2021.

Det er stiftets opgave, i henhold til den kirkelige lovgivning, at varetage et 
tilsyn samt sikre en beskyttelse af kirkens nærmeste omgivelser mod 

skæmmende bebyggelse og lignende. Dette følger blandt andet af § 1 i 
lovbekendtgørelse nr. 1156 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt 
§ 29 i bekendtgørelse nr. 1172 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Folkekirkens kirker i Danmark danner et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø, 
som stiftsøvrigheden forsøger at bevare. Kirkerne er vigtige kulturhistoriske 
pejlemærker i det danske landskab. Principielt er det ligegyldigt, om der er tale 

om en kirke, der er beliggende ensomt på en bakketop i det danske landskab, 
eller om der er tale om en kirke, der (gennem tiden) er blevet omkranset af 
bymæssig bebyggelse. 

Konkrete bemærkninger til kommuneplan 2021 
Stiftsøvrigheden kan på det nuværende grundlag konstatere, at kommuneplan 
2021 i overordnede beskrivelser tager hensyn til kommunens kirker og de 

kulturhistoriske interesser der knytter sig dertil. 

Men da det fremsendte forslag til kommuneplanen er en overordnet plan, der 
udstikker retningen for kommunens udvikling, er planen ikke særlig konkret. 
Det gør det vanskeligt at forholde sig til de enkelte områders udvikling i forhold 
til påvirkningen af de omkringliggende kirker.  

Stiftsøvrigheden forbeholder sig derfor retten til at komme med yderligere 
bemærkninger, samt eventuelle indsigelser, når der udarbejdes mere 
detaljerede planforslag, som vil have betydning for kommunens kirker. 

Gennerelle bemærkninger 
Når der udarbejdes visualiseringer fx i forbindelse med vindmølleprojekter, bør 

der udarbejdes visualiseringer, som viser samspillet mellem kirkerne og de 
planlagte vindmøller. Det er her vigtigt, at visualiseringsbillederne viser 
kirkerne og møller ved siden af hinanden og møllerne henholdsvis foran og bag 
ved kirkerne.  

Kommunen bør ligeledes have fokus på højden af de anlæg og bygninger, der 
planlægges for. Det er vigtigt at have fokus på, at fx vindmølleanlæg kan ses 

over store afstande og dermed kan påvirke kirker over store afstande.  

Byggeri, anlæg, og andre indgreb skal derfor placeres og udformes på en 
måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare 
omgivelser.  

Den  │ 

Akt.id.  │    

Sagsnr.  │   

Ansvarlig  │   

22. februar 2021

1285824 

2021 - 3220 

UGA 
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Afsluttende bemærkninger 

Når kommunen i den kommende planlægning udarbejder planforslag, vil det 
være hensigtsmæssigt at inddrage stiftet tidligt i processen. Dette vil være 
med til at sikre, at eventuelle bemærkninger, som stiftet måtte have i 
forbindelse med et kommende planforslag, kommer til kommunens kendskab 
på et tidligt tidspunkt i processen.  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 

 
 

Ulrika Guldbæk Adams 
AC-fuldmægtig 
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Randers Kommune 
Laksetorvet 
8900 Randers  

 Fremsendt via kommunens høringsportal 

Vejdirektoratets bemærkninger til Randers Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 

Vejdirektoratet har den 27. januar 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Randers Kom-

munes offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2021. Planforslaget er i offentlig høring i perio-

den frem til den 24. marts 2021. 

Vi har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i almindelighed, 

og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, 

Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Randers Kom-

mune.  

Vi har ved sin gennemgang af planforslaget koncentreret os om de ændringer, som er foreslået i 

forhold til den gældende kommuneplan. Vejdirektoratet har dog også forholdt sig til visse forhold, 

som er ”gengangere” fra den gældende kommuneplan. 

Vejdirektoratet har nedenfor beskrevne bemærkninger til Randers Kommunes planforslag. 

Ingen af disse bemærkninger giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre Erhvervsstyrel-

sen til at gøre statslig indsigelse mod kommuneplanforslaget i henhold til planlovens § 29, 

stk. 1.  

Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Randers Kommune forholder sig til bemærkningerne og i re-

levant omfang inddrager og indarbejder dem i den endelige kommuneplan. Såfremt Randers Kom-

mune er enig i bemærkningerne, findes der ikke behov for yderligere drøftelse heraf. Vejdirektora-

tet stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse, hvis kommunen finder behov for det.  

Vejdirektoratet har fremsendt kopi af dette brev til Erhvervsstyrelsen til orientering. 

Det overordnede vejnet 

Kommuneplanforslagets retningslinje Ve.1 vedrører trafik- og vejforholdene i kommunen. 

Vejdirektoratet har noteret sig, at Randers Kommune forventer ved udgangen af 2020, at vedtage 

en ny infrastrukturplan, der indeholder en langsigtet udvikling af infrastrukturen i kommunen. 

C - Vejdirektoratet
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Bemærkning 

Vejdirektoratet forudsætter at vejprojekterne i den nye infrastrukturplan, der berører de eksiste-

rende statsveje er afklaret med hensyn til, om deres anlæg rent praktisk kan anses for realistisk at 

gennemføre som foreslået. Det forudsættes, at kommunens planer om omfartsveje, øst-vest forbin-

delse og vejtilslutninger til statsvejnettet kan realiseres uden udgift for staten og for så vidt angår 

vejtilslutninger til statsvejnettet med Vejdirektoratets accept. 

 

I forbindelse med VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N 

og Randers N gør Vejdirektoratet opmærksom på, at alle de nuværende tilslutningsanlæg oprethol-

des på strækningen. Det er undersøgt om der kan etableres nye tilslutningsanlæg, herunder kom-

munens foreslåede tilslutningsanlæg ved Vorup, men af trafikale, vej-, trafiktekniske og sikkerheds-

mæssige årsager er det fravalgt. Der er derfor ikke grundlag for at opretholde reservation til tilslut-

ningsanlæg ved Vorup. 

 

Byudvikling 

Vejdirektoratet har bemærket, at der ikke er udpeget nye rammeområder til boliger ved statsveje, 

men at der alene er tale om udpegninger til fremtidige byvækstområder. Vejdirektoratet deltager 

gerne i en dialog forud for egentlig planlægning i disse områder ved statsvejene. 

 

Skovrejsning 

Kommuneplanforslagets retningslinjer Sk. 1 og 2 med tilhørende kort vedrører skovrejsning i kom-

munen. På det tilhørende kort er der udlagt skovrejsningsområder på naboarealer til statsveje. 

 

Bemærkning 

Vejdirektoratet har noteret sig, at retningslinjen for skovrejsning ikke forholder sig til de gældende 

vejbyggelinjer langs statsvejene. Organiseret skovrejsning vil betyde, at skovarealerne bliver pålagt 

fredskovspligt som udløser krav om erstatningsskov, hvis arealet senere skal anvendes til vejudvi-

delse. Sådan skov og fredskov på vejbyggelinjepålagt areal vil derfor være fordyrende for en evt. 

senere vejudvidelse og er derfor omfattet af bestemmelserne om vejbyggelinjer. 

 

Vejdirektoratet forudsætter derfor, at de udlagte skovrejsningsområder langs statsvejene afgræn-

ses af vejens vejbyggelinjer. 

 

Vejdirektoratet bemærker, at organiseret skovrejsning er omfattet af vejlovens vejbyggelinjebe-

stemmelser. Det forudsætter derfor dispensation i henhold til vejlovens § 40, såfremt der ønskes 

skovrejsning indenfor det vejbyggelinjepålagte areal. Hvorvidt der vil kunne rejses skov indenfor 

statsvejenes vejbyggelinjeareal, beror på en konkret vurdering og forudsætter, at der fremsendes 

en konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. 

 

Vindmøller 

Kommuneplanforslagets retningslinje Vm. 1 vedrører vindmølleområder i kommunen. 

 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der ifølge retningslinje Vm. 1 kun må opstilles vindmøller inden 
for de udpegede vindmølleområder i kommuneplanen. Der er i kommuneplanen udpeget vindmøl-
leområder i nærheden af statsveje. Af retningslinje Vm. 6 fremgår desuden at eksisterende vind-
møller i de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, 
udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller. 

 

Bemærkning 
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Vejdirektoratet forudsætter, at der bliver taget højde for Erhvervsstyrelsens rapport om ”Vindmøl-
lers afstande til overordnede veje og jernbaner”, december 2010.  
 
Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra overordnede veje eller jern-
baner hen til mølletårnets yderste begrænsning – dog med et tillæg på 10 meter i forhold til jernba-
ner. For statsveje, der er pålagt byggelinjer, fastsættes afstanden fra disse. I en zone mellem 1 og 
1,7 gange møllens totalhøjde kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål. Vejdirektoratet kan 
i konkrete tilfælde fremkomme med specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk 
end 1 gange vindmøllens totalhøjde.  

 

Solcelleanlæg 

Kommuneplanforslagets udpegning af område til nyt solcelleanlæg 1.05.T.3 - Solcelleanlæg Vi-

borgvej grænser op til statsvejen Viborgvej. Arealet langs Viborgvej er pålagt med en vejbyggelinje. 

 

Bemærkning 

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at det forudsætter en dispensation i henhold til vejlovens § 40, 

såfremt der ønskes anlagt solcelleanlæg indenfor det vejbyggelinjepålagte areal. Hvorvidt der vil 

kunne anlægges solcelleanlæg indenfor statsvejenes vejbyggelinjeareal, beror på en konkret vur-

dering og forudsætter, at der fremsendes en konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-

ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2040 eller på e-mail pkha@vd.dk. 

 

 

Kopi af denne skrivelse er sendt til: 

• Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. pr. e-mail til lotjen@erst.dk  og plan-

loven@erst.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
Pernille Korgaard Hansen 

Landinspektør 

 

mailto:lotjen@erst.dk
mailto:planloven@erst.dk
mailto:planloven@erst.dk
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Til Randers Kommune 

(sendt pr. mail: randers.kommune@randers.dk) 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/05510-7

Ref. igr

18-03-2021

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 for Randers Kommune 

Kystdirektoratet har modtaget Randers Kommunes forslag til Kommuneplan 

2021, som er i offentlig høring frem til 24. marts 2021. 

Kystdirektoratet har gennemgået planforslaget ift. de nationale interesser, der 

vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning. Baggrunden for vores bemærkninger 

fremgår af bilag 1. 

Kystdirektoratet har været i dialog med Randers Kommune om formulering af 

retningslinje KL. 2 og KL. 3 under ”Klimatilpasning”, se nedenstående afsnit 

”Retningslinjer - oversvømmelse og erosion”. 

Vi har derudover i høringssvaret indsat nogle vejledende bemærkninger om 

planlægning for ændret arealanvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen jf. 

naturbeskyttelseslovens § 15 samt kystbeskyttelseslovens bestemmelser om 

søterritoriet, som Kystdirektoratet er myndighed for.  

Kystdirektoratets bemærkninger til Randers Kommunes forslag til 

kommuneplan vedrørende oversvømmelse og erosion.  

Risikoområder  

Randers Kommune er udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra hav 

(Kattegat) og fra vandløb (Gudenå). Risikoen er bestemt på baggrund af en 

statistisk 1000-års hændelse for hav og vandløb.  

Det foreligger en gældende Risikostyringsplan for Randers Fjord (2015-2021), som 

er vedtaget i 2015. I risikostyringsplanen er der en handlingsplan over bl.a. 

forventede mål og indsatser, som skal udføres i 4 indsatsområder. 

Kystdirektoratet vurderer ikke, at kommuneplanforslaget er i strid med 

risikostyringsplanen, herunder de indsatsområder som gennemgås i 

risikostyringsplanen. Det fremgår blandt andet af kommuneplanforslaget, at der 

D - Kystdirektoratet
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som udgangspunkt ikke planlægges for ny bebyggelse og anden følsom 

arealanvendelse inden for arealer i risiko for oversvømmelse.  

På nuværende tidspunkt er en opdatering af risikostyringsplanen i høring fra den 

14. december 2020 til 14. juni 2021. 

 

Retningslinjekort 

Det fremgår, at områder i risiko for oversvømmelse fra stormflod, ekstrem regn og 

vandløb/søer, samt områder i risiko for erosion, er udpeget på kort. 

Stormflod: Udpegningen omfatter alle arealer under kote 3, der er forbundet til 

Randers Fjord uden etablering af Klimabro og Klimabånd. 

Erosion: Det oplyses, at kortlægningen af risikoen for erosion stammer fra 

Kystdirektoratets Kystatlas, hvor den er bestemt ved hjælp af en 

screeningsmetode, der både baseres på risikoen for kronisk og akut erosion. I 

udpegningen medtages strækninger, der i Kystatlas er vurderet til at have høj eller 

meget høj risiko for erosion.  

Kystdirektoratet anbefaler, at I også supplerer erosionskortet med farekoret fra 

www.kystplanlægger.dk. Kortlægningen i Kystplanlægger er baseret på et nationalt 

datamateriale, og kan anvendes til en screening af kyststrækningen. Da det er en 

screening bør der derfor også udføres konkrete vurderinger af faren for erosion 

ved konkrete projekter. 

Retningslinjer - oversvømmelse og erosion 

I kommuneplanforslaget er der er retningslinjer, der fastlægger, at der ikke bør 

planlægges for ny bebyggelse og anden følsom arealanvendelse inden for arealer, 

der er i risiko for oversvømmelse, og alternativt, at afværgeforanstaltninger 

overvejes. Endvidere fremgår det, at i områder med risiko for oversvømmelser fra 

hav og fjord skal nye anlæg, veje og ny bebyggelse som udgangspunkt beskyttes 

mod skader fra oversvømmelser til kote 3,0 m DVR90.  

I mail af 26. februar 2021 er det aftalt, at retningslinje Kl. 2 og KL. 3 tilpasses til 

følgende (understregning er tilføjelse): 

 

Kl. 2 

 

Der bør som udgangspunkt ikke planlægges for ny bebyggelse, byudvikling, 

ændret arealanvendelse, særlige tekniske anlæg og anden følsom 

arealanvendelse inden for arealer i risiko for oversvømmelse. Der kan i forhold 

til bebyggelse og anden oversvømmelsesfølsom arealanvendelse foretages en 

konkret vurdering af bebyggelsens/anlæggets levetid, anvendelse og sårbarhed 

over for oversvømmelse samt muligheden for at lave afværgeforanstaltninger 

over tid. 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.kystplanlægger.dk/
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Kl. 3 

 

I områder med risiko for oversvømmelser fra hav og fjord skal nye anlæg, veje, 

ny bebyggelse, byudvikling og ændret arealanvendelse som udgangspunkt 

beskyttes mod skader fra oversvømmelser til kote 3,0 m DVR90. Der kan i 

forhold til beskyttelseshøjden foretages en konkret vurdering af anlæggets 

levetid, anvendelse og sårbarhed over for oversvømmelse samt muligheden for at 

forhøje beskyttelsesniveauet over tid. 

I forhold til erosion fremgår det, at der ved planlægning for nye anlæg, ny 

bebyggelse eller ændret arealanvendelse langs de udpegede kyststrækninger med 

høj eller meget høj risiko for erosion, som udgangspunkt bør etableres 

foranstaltninger til sikring mod erosion. Der skal tages højde for den forventede 

levetid af det planlagte anlæg/bebyggelse. 

Kystdirektoratet finder, at der i kommuneplanforslaget med de aftalte justeringer 

tages højde for, at der i planlægningen skal inddrages afværgeforanstaltninger, når 

der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse 

mv. i de udpegede områder. Alternativt, at arealer friholdes. 

 
Vejledende bemærkninger vedrørende søterritoriet  

Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra 

Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Hvis der er brug for yderligere 

oplysninger om opfyldning m.v. kan disse findes i ”Administrationsgrundlaget for 

Søterritoriet” på Kystdirektoratets hjemmeside. https://kyst.dk/soeterritoriet/  

 

 

Vejledende bemærkninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen  

Strandbeskyttelsen indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden 

jf. naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres af 

Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre 

byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter, 

skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det 

kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og 

af eksisterende byggeri. 

 

 
Vejledende bemærkninger om til kommunal planlægning i relation til klitfredning 
og strandbeskyttelse 
 

Kommune- og lokalplanlægning tilsidesætter ikke forbuddet mod 

tilstandsændring i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og § 15, stk. 1 om klitfredning 

og strandbeskyttelse. Det gælder, selvom Kystdirektoratet ikke i forbindelse med 

planproceduren gør indsigelse mod planen. I disse tilfælde må der særskilt 

ansøges om Kystdirektoratets dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 

Yderligere oplysninger om klitfredning og strandbeskyttelse kan findes på 

Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/ 

 

http://www.kyst.dk/
https://kyst.dk/strand-og-klit/
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Med venlig hilsen 

 

Ilse Gräber Toxvig 

igr@kyst.dk, Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse 

 

 

 

Bilag 1 

Generelt om Kystdirektoratets rolle vedr. nationale interesser - kystbeskyttelse 

og klimatilpasning (pkt. henvisninger til de nationale interesser) 

Kommuneplanens retningslinjer  

Kystdirektoratet ser generelt på oversvømmelse fra havet, fjorde og andre dele af 

søterritoriet og fra vandløb under marin indflydelse samt vandløb efter 

oversvømmelsesloven1.  

Kystdirektoratet skal påse, at kommuneplanen indeholder retningslinjer om 

udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for 

etablering af afværgeforanstaltninger til sikring herimod, hvis der planlægges for 

byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede 

områder (pkt. 2.3.1).  

Kystdirektoratet skal endvidere påse, at kommuneplanen indeholder retningslinjer 

til friholdelse af arealer for ny bebyggelse, eller for at etablere foranstaltning til 

sikring mod oversvømmelse, når arealerne er i væsentlig risiko for oversvømmelse, 

jf. oversvømmelsesloven (pkt. 2.3.2). Endvidere, at et forslag til kommuneplan 

ikke strider imod en kommunal risikostyringsplan (pkt. 2.3.3), og at der i 

kommuneplanforslaget redegøres for sammenhængen med den kommunale 

risikostyringsplan (pkt. 2.3.4). 

 

Kommuneplanens retningslinjekort  

Det fremgår af ”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og 

erosion, version 2”, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjekort, der 

knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og til kommuneplanens rammer. 

Retningslinjerne for de udpegede områder for oversvømmelse og erosion skal 

relateres til kortene, dvs. at de forskellige udpegede områder tydelig skal fremgå af 

kortet, og det skal angives, hvilke kortbilag der er grundlaget for 

retningslinjebestemmelserne. Ved udarbejdelse af kortet er der ikke krav til hvilket 

                                                             

1 LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om 

vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet  

 

http://www.kyst.dk/
mailto:igr@kyst.dk
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datagrundlag, hvilke oversvømmelseskilder, hændelser og klimascenarie, 

kommunen skal anvende, men udpegningen skal begrundes.  

 

http://www.kyst.dk/
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK‐7000 Fredericia 

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR‐nr. 39 31 48 78

Dato: 
19. marts 2021 

Forfatter: 
GEI/BSI 

Randers Kommune  

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET 
ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL 
'KOMMUNEPLAN 2021' FOR RANDERS 

Energinet Eltransmission A/S sender hermed høringssvar til forslag til ’Kommuneplan 2021’ for 

Randers Kommune er i høring. Høringsfristen er den 24. marts 2021. 

Hvem er Energinet Eltransmission A/S 

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans‐

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings‐

sikkerheden ‐ og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.  

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig 

virksomhed, oprettet af Klima‐, Energi‐ og Forsyningsministeren. 

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude‐

lukkende eltransmissionsnettet. 

Hensynet til elanlæg 

Det er en national interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale 

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i 

kommuneplanlægningen”. 

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret‐

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg. 

Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg, så den se‐

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse. 

E - Energinet Eltransmission
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Forudgående dialog og aftalte ændringer i kommuneplan, inden høringssvar 

Eltransmission har gennem Bolig‐ og Planstyrelsen været i dialog med Randers Kommune om 
tilpasning af retningslinjer, redegørelse og rammebestemmelser i forhold til de nationale inte‐
resser. 
 
Herved er det aftalt at indarbejde ændringer i notatfeltet til rammebestemmelser til ramme 
1.05.E.2 – Normansvej: 
Gennem rammeområdet er flere eltransmissionsanlæg fremført som parallelle jordkabler, hvortil 

der er tinglyst servitutter. Servitutterne har til formål at sikre beskyttelsen og tilgængeligheden 

af elanlæggene ved havari eller vedligehold. Det betyder, at der en række begrænsninger på are‐

alanvendelsen inden for servitutarealet. Desuden skal kablerne beskyttes mod skader fra lynned‐

slag i høje genstande indenfor en afstand af 50 meter. Se retningslinjer for Ledningsanlæg. 

 
Herudover indsættes ny retningslinje ”Le.2” i kommuneplanen: 
I nærhed til eksisterende ledningsanlæg (se kort) skal der tages hensyn ved planlægning af høje 

genstande, bebyggelse, vejanlæg med videre. Der skal endvidere planlægges i overensstem‐

melse med servitutter for eksisterende ledningsanlæg. 

 

Redegørelse til Le.2 

Eksisterende anlæg af regional og national betydning kan påvirke omgivelserne i stor afstand. I 

de berørte områder betyder byggelinjer, sikkerhedszoner m.m., at den pågældende grundejers 

rådighed over arealet kan mindskes. Hvis der eksempelvis findes eksisterende kabelanlæg i et 

rammebelagt område vil det medføre væsentlige begrænsninger for arealanvendelsen i nærhed 

til eller over ledningsanlæggene. Dette skyldes blandt andet, at det skal være muligt at frigrave 

kablerne i forbindelse med vedligehold mv. Placering af køreveje, parkeringspladser, skiltepylo‐

ner med videre skal koordineres med Energinet. 

 

Ved planlægning af boliger og børneinstitutioner i nærhed til eksisterende højspændingslednin‐

ger bør man arbejde med et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra 

sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret 

nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som følgende: 

 

"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende høj‐

spændingsanlæg. 

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. 

 

Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra 

en vurdering af den konkrete eksponering." 

Høje genstande (herunder vindmøller, antenner, skorstene og lignende) nær luftledningsanlæg, 

bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden 

langs luftledningsanlægget. 

 

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rødderne kan beska‐

dige kablerne. 

 



 

 

Dok. 21/00978‐5  Til arbejdsbrug/Restricted 

3/7

 

Øvrige bemærkninger 

 

Øvrig bemærkning 1: Retningslinje for vindmøller:  

Vm. 1 (side 134): ”Vindmøller nær jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 

50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, 

som gælder både små og store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører jordkabelan‐

læg skader ved lynnedslag med store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke 

forsyningssikkerheden. 

 
Vindmøller nær luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på vindmøllens 
fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.” 
 
Formuleringen er meget dækkende for situationer med opsætning af nye vindmølleområder 

nær eksisterende transmissionsanlæg, og den bør derfor opretholdes i sin nuværende ordlyd. 

 
 
Øvrig bemærkning 2:  

Retningslinjer for Ledningsanlæg indeholder et kortudsnit med transmissionsledningerne angi‐

vet. Dette er fint i overensstemmelse med de fysiske forhold. Udover selve ledningsanlæggene 

er der en række transformer‐stationsarealer i Randers Kommune, se vedhæftede kortbilag. 

 

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS‐tjeneste, som giver adgang til digital visning af 

det overordnede eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jord‐

kabler.  

Data er tilgængelige via geodata‐info.dk: http://www.geodata‐info.dk/Por‐

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b‐8280‐4c71‐8a7f‐8a3b1eb1e75f 
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Øvrig bemærkning 3 ‐ Servitut 

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.  

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftlednings‐ og jordkabelanlæg ikke uden 

meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutare‐

alet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes med‐

delt. 

 

Øvrig bemærkning 4 ‐ Tekniske anlæg i kommunen 

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri‐

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob‐

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin‐

anden, at der derved kan opstå fare.  

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu‐

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes. 

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til 

det allerede placerede”. 

 
Solcelleanlæg   

Kommunes planlægning af større solcelleanlæg skal tilgodese at servitutarealet for eltrans‐

missionsanlæg friholdes. 

 

 

 

 

 

Øvrig bemærkning 5 ‐ Beplantning 

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer 

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride 

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks 

fra Eltransmission. 

   

Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan 

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af 

træer i nærheden af luftledninger” 

 

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse 

om sikkerhed for udførelse af ikke‐elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 

1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vej‐

ledningen.  

 

Teknisk bemærkning 6 ‐ Støj fra stationsanlæg 

Støj fra Energinets tekniske anlæg reguleres normalt efter retningslinjer i Miljøstyrelsens vej‐

ledning nr. 5/1984 “Ekstern støj fra virksomheder”. 

Læs mere om støj på Energinets hjemmeside. 

Eltransmission accepterer ikke solcelleanlæg i servitutarealet for vores elan‐

læg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg for at 

foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde. 
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Særlige opmærksomhedspunkter af udvalgte rammeområder 

Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de 

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg‐

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.  
 
Planområderne er følgende: 
 
 

Ramme‐

område 
Kortudsnit fra Plandata.dk 

Kommentar (Tekst med kursiv er fra forslag til Kom‐

muneplan) 

Plannr. 

1.05.L.4 

 

Hornbæk Engvej 

Områdets anvendelse er naturområde. Området 

forudsættes taget ud af omdrift. De arealer, der er 

naturligt egnede til det, kan dog anvendes til eks‐

tensiv landbrugsdrift. 

 

Eltransmission har et jordkabelanlæg, der forløber 

gennem rammeområdet. 

Det vil fortsat være nødvendigt for anlæggets fort‐

satte drift og vedligehold at sikre mod bevoksning 

med rodnet som kan skade kablerne ‐ samt at op‐

retholde adgangsmulighederne til kablerne for ved‐

ligehold og reparation 

Plannr. 

1.09.O.4 

 

Brusgaard 

Områdets anvendelse er offentlige formål såsom 

børnehave, idrætsanlæg samt offentlige og private 

servicefunktioner. 

 

Eltransmission har et luftledningsanlæg, der forlø‐

ber gennem rammeområdet. 
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Plannr. 

1.09.R.5 

 
 

Moto‐crossbane Brusgaard 

Områdets anvendelse er rekreativt område, stø‐

jende fritidsanlæg. 

 

Eltransmission har et luftledningsanlæg, der forlø‐

ber gennem rammeområdet. 

Plannr. 

1.05.E.2 

 

Normansvej 

Områdets anvendelse er erhvervsområde. Kontor‐ 

og serviceerhverv, let industri og håndværk samt 

transport‐ og logistikvirksomheder. 

 

Eltransmission har tre jordkabelanlæg, der forløber 

gennem rammeområdet.  

Det er aftalt mellem Eltransmission og Randers 

Kommune at der indføres tekst herom i rammeom‐

rådets notatfelt, se herom andetsteds i nærvæ‐

rende høringssvar 

 

 

 

Politiske retningslinjer og fremtidige planer 

 

Energinet ønsker at udvide transformeranlægget på ”Station Hornbæk”, der ligger på adressen 

Viborgvej 156, 8900 Randers C. Stationen ligger indenfor ramme 1.05.T.1 ”Tekniske anlæg ved 

Viborgvej”. Der vil være behov for at udvide stationsområdet mod vest, og denne udvidelse vil 

derfor berøre rammeområdet 1.05.E.1 ”Thomas Edisons Vej”.  

Energinets planer er pt. ikke så konkrete at vi kan udmelde et konkret arealbehov. Dette er så‐

ledes en orientering om vores verserende, men endnu ikke konkrete planer.  

 

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte 

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions‐ og handelskapacitet samt offentlig‐

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her. 
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De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her. 

 

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar. 

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. 

Oplys venligst sagsnummer 21/00978. 

 

Bilag: 

 Kort ’RandersKommune_02022021’ 

 

Venlig hilsen 

 

Bolette Helms Skieller 

Team 3. parter ‐ El 
Arealer og Rettigheder 
3.parter@energinet.dk 
+4570220275 
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150 kV kabel
132 kV kabel
20-60 kV kabel
Elektrodekabel
Specialkabel
Kabel ude af drift
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