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DEBATHÆFTE

fra den 07.09. til den 05.10.2018
Fordebat i 4 uger

Anvendelse til centererhverv  
ved Messingvej i Randers
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om planlægningen

oM planlægningen
Randers kommune har sat gang i en planlægning for et område 
til centererhverv ved Messingvej i Randers syd. Vi opfordrer 
derfor interesserede i at deltage i debatten ved at komme med 
forslag til den overordnede planlægning.

Randers kommune har modtaget et konkret projekt på Århusvej 
120, men ønsker at se på området i en større sammenhæng. 
Dermed kan der eventuelt gives mulighed for en omdannelse 
af området som helhed, så blandt andet en længere strækning 
af Århusvej kan fremstå som en attraktiv velkomst til Randers. 

ændret anvendelse
Der lægges også op til, at ændre anvendelsen af området, 
så der bliver mulighed for centererhverv med butikker med 
særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, liberale erhverv, 
restaurationer, serviceformål og mindre værksteder. Området 
bliver ikke en udvidelse af aflastningscenteret ved Paderup, 
da der ikke bliver mulighed for detailhandel med almindelige 
udvalgsvare- og dagligvarebutikker.

ny adgangsvej
Det konkrete projekt indeholder blandt andet et ønske om en 
ny adgangsvej/højresvingsbane fra Århusvej til Messingvej, 
som kan ændre trafikmønsteret i området. En ny adgangavej 
vil øge tilgængeligheden for kunder og brugere i området, men 
vil samtidig skabe mere trafik rundt i området i takt med, at 
området udvikles med nye kunderelaterede funktioner.

Detailkort - de blå pile indikerer de vej-
adgange til Messingvej, som kunne være 
i spil.

SPØRGSMÅL TIL DEBAT
Ønskes der generelt en anden anven-
delse af hele området, eller bør området 
opdeles i zoner med forskellige mulig-
heder?

Skal der etableres en ny adgangsvej fra 
Århusvej til Messingvej - med dertil æn-
dret trafikmønster i området?

Hvor skal en eventuel ny adgangsvej 
placeres?

Er der evt. andre hensyn vi bør tage....?

koM TIL InFoMØDE
Der afholdes infomøde om planlægnin-
gen torsdag den 20. september 2018 kl. 
15.30-16.30.

Mødet foregår i gæstekantinen (C.3.03), 
Laksetorvet, 8900 Randers.
Tilmeld til infomødet på plan@randers.
dk senest den 17. september 2018.
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giv din mening til kende

GIv DIn MEnInG TIL kEnDE
Fordebatten holdes i henhold til plan-
lovens § 23c og varer i 4 uger fra fre-
dag den 07.09.2018 til fredag d. 
05.10.2018. 

Hvis du har forslag, ideer eller bemærk-
ninger til den forestående planlægning, 
vil byrådet gerne høre fra dig, så be-
mærkningerne evt. kan indgå i den kom-
mende planlægning.

Du kan sende dine bemærkninger, så 
vi har modtaget dem senest fredag den 
05.10.2018 på e-mail til plan@randers.dk 

Du bedes oplyse afsendernavn og adres-
se, samt at henvendelsen handler om 
centererhverv ved Messingvej.

Bemærk at indsendte bemærkninger 
offentliggøres på kommunens hjem-
meside i forbindelse med den politiske 
behandling.

nyt plangrundlag
De foreslåede ændringer af området kræver, at Randers Kom-
mune udarbejder et nyt plangrundlag, så den ønskede udvik-
ling af området kan realiseres.

Fordebatten har til formål at indhente ideer og synspunkter til 
planlægningen af området på de punkter, hvor kommunepla-
nen ændres - i dette tilfælde anvendelsen fra erhverv til cente-
rerhverv. Herefter tager byrådet stilling til, om der skal igang-
sættes en detaljeret planlægning i form af kommuneplantillæg 
og lokalplanlægning. I så fald bliver der igen mulighed for at 
komme med synspunkter til planlægningen.

En mere detaljeret plan vil blandt andet indeholde bestem-
melser om skiltning, facader, byggelinjer mv.

giv Din Mening til kenDe
Har du forslag, idéer eller bemærkninger til den forestående 
planlægning, vil byrådet gerne høre fra dig.


