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Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - Boliger og
regnvandsbassin ved Jennumvej i Spentrup

Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker at give mulighed for et nyt boligområde i det syd-østlige Spentrup.

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en mindre del af området er udlagt til blandet

bolig og erhverv i kommuneplanen, det resterende areal er ikke rammebelagt. Planlægningen kræver derfor, at der

udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Dette tillæg blev godkendt som forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2021 er i mellemtiden

blevet vedtaget. Derfor vedtages dette som Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Tillægget omdøbes derfor fra "Tillæg 43

til kommuneplan 2017" til "Tillæg 1 til Kommuneplan 2021".

Redegørelse

Det der ønskes at give mulighed for med Lokalplan 695 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i

Kommuneplan 2021, da en del af området ikke er udlagt til boligformål.

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen er der derfor udarbejdet Tillæg 1 til Kommuneplan 2021.

Retningslinjer

Området er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen.

Grøn Struktur og Grønt Danmarkskort

Der ændres på den geografiske afgrænsning af retningslinjen for grøn struktur og grønt danmarkskort. Der er tale om

inddragelse af et mindre område i forlængelse af den by som ligger nord og vest for området, og det vurderes derfor,

at der er tale om et begrænset indgreb i den grønne kile/grøn struktur/grønt danmarkskort. Lokalplan 695 giver

mulighed for bebyggelse i den del af den grønne struktur og grønt danmarkskort der ligger tættest på den

eksisterende bebyggelse mod nord og vest. De resterende område vil blive anvendt til fælles opholdsarealer og

regnvandsbassin. Der vil derfor fortsat være en grøn forbindelse til den del af den grønne struktur og grønt

danmarkskort der ligger vest for lokalplanens område. Den planlagte byudvikling vil derfor ikke ødelægge forbindelse

mellem de grønne rekreative områder og det åbne landskab.

Den grønne struktur og grønt danmarkskort bør ikke inddrages til byudvikling og -vækst, medmindre der er en særlig

planlægningsmæssig begrundelse. I dette tilfælde, ses området som en naturlig forlængelse af byen. Samtidig er

området udlagt til fremtidig byvækst.
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Der er hverken økologiske forbindelser eller udpegede naturområder inden for arealet.

Grøn struktur og grønt danmarkskort reduceres med det område der er markeret af kortene herunder
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Lavbund og mulige vådområder

En del af det område som er omfattet af Tillæg 1 samt Lokalplan 695 er beliggende i et lavbundsområde, men

området er ikke udpeget som muligt vådområde.

Den sydligste del af det markerede område udlægges til tekniske anlæg i form af regnvandsbassin. Det nordlige areal,

hvor der gives mulighed for boligbebyggelse med lokalplan 695 sikrer samtidig, at terrænet reguleres så det sikres

mod oversvømmelse
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Tillægget er i overensstemmelse med de øvrige retningslinjer i kommuneplanen. 

Området er udlagt til mulig fremtidig byvækst i kommuneplan 2021. Arealudlægget til boligformål er dermed i

overensstemmelse med den retning der ønskes byudvikling i Spentrup. 

Fordebat: 

Der har været afholdt fordebat fra den 26.10.2020 til den 09.11.2020. 

Der er i alt kommet 3 høringssvar i forbindelse med fordebatten. 2 af høringssvarene omhandler bekymringer

angående udnyttelsen af området. Bebyggelse er ikke ønsket, da det ifølge høringssvaret vil betyde fald i

ejendomsværdi for naboer, øget trafik, fratage udsigt og fald i livskvalitet. Svarene indeholder forslag til kun at bygge

én række huse, flytte projektet om på modsatte side af Birke Allé og/eller i stedet etablere en park i området.

Ét af høringssvarene er fra Museum Østjylland, som redegør for tidligere forundersøgelse på arealet og hvordan

eventuelle fortidsminder skal håndteres.

Svarene har ikke medført ændringer af kommuneplantillægget.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Natura 2000-områder: Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalplanområdet, og det vurderes,

at planen ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter: Det vurderes at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitat-direktivets bilag IV ikke vil blive
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påvirket.

Ændringer med dette tillæg

Tillægget omfatter: reduktion af en eksisterende bolig-ramme, udlæg af en ny bolig-ramme, aflysning af en

eksisterende bolig- og erhvervs-ramme, udvidelse af en eksisterende center-ramme samt udlæg af en ny ramme til

regnvandsbassin.

Del af boligramme reduceres:

Den nordligste del af ramme 4.01.B.5 reduceres. 

Den andel af ramme 4.01.B.5 der reduceres er vist herunder og er kommunalt ejet.
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Ny boligramme:

Der udlægges en ny boligramme 4.01.B.14(T1) i den sydlige del af Spentrup.

Rammen får følgende bestemmelser:

- Tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke

generende erhverv.

- Bebyggelse må opføres i maks 2 etager og i en højde af maks. 8,5 meter.

- Bebyggelsesprocenten er maks 40% for området som helhed.

Aflysning af bolig- og erhvervsramme og udvidelse af centerramme

Ramme 4.01.BE.3 aflyses med dette tillæg, da en del af rammen omfattes af den nye boligramme 4.01.B.14(T1) og

den resterende del overføres til ramme 4.01.C.1(T1).

Syd for den nye boligramme udlægges en ny tekniske ramme 4.01.T.1(T1) til regnvandsbassin.

Der ændres ikke på bestemmelserne for 4.01.B.5(T1) eller 4.01.C.1(T1). Der er udelukkende tale om geografiske

ændringer af disse. 
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Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagene efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Ifølge loven skal et planforslag

miljøvurderes, hvis det vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, fx i forhold til menneskers sundhed,

landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Afgørelse vedr. miljøvurdering

Randers Kommune vurderer, at planforslagene ikke danner grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der kan få en

væsentlig indvirkning på miljøet.

På denne baggrund er det Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af

planforslagene.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Begrundelse for afgørelse

Planforslagene muliggør udstykning og byggeri af tæt-lav bebyggelse med tilhørende veje, stier og fællesarealer. I

områdets sydlige del gives mulighed for etablering af regnvandsbassin. 

Til grund for afgørelsen er lagt følgende:

Planen omfatter et mindre område på lokalt plan
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Planens område indeholder ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens §3.

Planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på

miljøet.

Der forventes med planen en øget trafikmængde på Jennumvej. Stigningen vurderes ikke værende væsentlig, og

det vurderes, at det eksisterende trafiknet kan håndtere dette.

Planen indeholder bestemmelser som skal beskytte boliger mod trafikstøj

Planens område ligger i område med drikkevandsinteresser. Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse der

medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet

Klagevejledning i forhold til afgørelse vedr. miljøvurdering

Randers Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med

planforslagene.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Tillæg 43 (til Kommuneplan 2017) er godkendt af Randers Byråd den 08.02.2021 og offentliggøres efter

reglerne herom i planloven.

Torben Hansen

Borgmester

Jesper Kaas Schmidt

Kommunaldirektør

Forslag til Tillæg 1 (til Kommuneplan 2021) er endelig vedtaget af Randers Byråd den 21.06.2021

Torben Hansen

Borgmester

Jesper Kaas Schmidt

Kommunaldirektør
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Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

4.01.B.5(T1) - Øst for Birke Alle

4.01.C.1(T1) - Bymidten i Spentrup

4.01.B.14(T1) - Jennumvej Syd

4.01.T.1(T1) - Regnvandsbassin Spentrup Syd

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

4.01.B.5 - Øst for Birke Alle

4.01.BE.3 - Bolig-erhverv ved Birke Alle

4.01.C.1 - Bymidten i Spentrup

Nye rammer
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https://kommuneplan2021.randers.dk/rammer-for-lokalplanlaegning/distrikt-4/401b5/
https://kommuneplan2021.randers.dk/rammer-for-lokalplanlaegning/distrikt-4/401be3/
https://kommuneplan2021.randers.dk/rammer-for-lokalplanlaegning/distrikt-4/401c1/


Nye rammer
De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - Boliger og regnvandsbassin ved Jennumvej i Spentrup

Side 11 af 24



24



24



4.01.C.1(T1) - Bymidten i Spentrup

Plannummer 4.01.C.1(T1)

Generel anvendelse Centerområde

Specifik anvendelse Boligområde

Kontor- og serviceerhverv

Bymidte

Butikker

Publikumsorienterede serviceerhverv

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, kontorerhverv, serviceerhverv,

fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker, boliger, offentlige formål og institutioner

med centerfunktion.

Fremtidig zonestatus Byzone

Maksimalt etageantal 2

Maksimal bygningshøjde (m) 8.5

Maksimal bebyggelsesprocent 50% beregnet ud fra den enkelte ejendom
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Højeste andel af bebygget

grundareal (%)

50%

Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

Min. miljøklasse 1

Maks. miljøklasse 3

Specifik anvendelse Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Publikumsorienterede

serviceerhverv, Område til offentlige formål

Øvrige bestemmelser Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis

dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m2 og 1000 m2. Samlet

bruttoetageareal til butiksformål i bymidten: 5000 m2.
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4.01.T.1(T1) - Regnvandsbassin Spentrup Syd

Plannummer 4.01.T.1(T1)

Generel anvendelse Tekniske anlæg

Specifik anvendelse Tekniske anlæg

Regnvands- og klimaanlæg

Fremtidig zonestatus Byzone

Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

Specifik anvendelse Tekniske anlæg, Regnvands- og klimaanlæg
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Aflyste rammer
De efterfølgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse.
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4.01.B.5 - Øst for Birke Alle

Plannummer 4.01.B.5

Generel anvendelse Boligområde

Specifik anvendelse Område til offentlige formål

Tæt-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Åben-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af

bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Fremtidig zonestatus Byzone

Maksimalt etageantal 2

Maksimal bygningshøjde 8.5

Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

Min. miljøklasse 1

Maks. miljøklasse 2
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Specifik anvendelse Område til offentlige formål, Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse
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4.01.C.1 - Bymidten i Spentrup

Plannummer 4.01.C.1

Generel anvendelse Centerområde

Specifik anvendelse Område til offentlige formål

Publikumsorienterede serviceerhverv

Butikker

Bymidte

Kontor- og serviceerhverv

Boligområde

Områdets anvendelse Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke

generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål,

institutioner med centerfunktion og parkering.

Fremtidig zonestatus Byzone

Maksimalt etageantal 2

Maksimal bygningshøjde 8.5

Maksimal bebyggelsesprocent 50% beregnet ud fra den enkelte ejendom
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Højeste andel af bebygget

grundareal (%)

50%

Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

Min. miljøklasse 1

Maks. miljøklasse 3

Specifik anvendelse Område til offentlige formål, Publikumsorienterede serviceerhverv, Butikker, Bymidte, Kontor-

og serviceerhverv, Boligområde

Øvrige bestemmelser Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis

dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m2 og 750 m2. Samlet

bruttoetageareal til butiksformål i bymidten: 5000 m2.
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4.01.BE.3 - Bolig-erhverv ved Birke Alle

Plannummer 4.01.BE.3

Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse Område til offentlige formål

Øvrige ferie- og fritidsformål

Erhvervsområde

Boligområde

Områdets anvendelse Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids-

og kulturformål.

Fremtidig zonestatus Byzone

Maksimalt etageantal 2

Maksimal bygningshøjde 8.5

Maksimal bebyggelsesprocent 50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Højeste andel af bebygget

grundareal (%)

50%

Udstykningsforbud Udstykning er tilladt inden for rammeområdet
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Min. miljøklasse 1

Maks. miljøklasse 3

Specifik anvendelse Område til offentlige formål, Øvrige ferie- og fritidsformål, Erhvervsområde, Boligområde
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