
OVERBLIK OVER ÆNDRINGER
FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2021



Denne folder indeholder et resumé af ændringer, der er lavet i forbindelse med revision 
af Randers Kommuneplan – altså ændringer imellem Kommuneplan 2017 og Forslag til 
Kommuneplan 2021. Folderen er ment som et overblik over ændringerne, der supplere den 
mere detaljerede redegørelse i Forandringsrapporten.

Nedenfor præsenteres de vigtigste ændringer på 1-2 sider pr. emne med kort begrundelse 
for ændringen samt ophæng i vedtagne politikker, visioner eller lovændringer. Afsnittene i 
folderen svarer til hvert hovedafsnit i Kommuneplan 2021. Derudover opsummeres ændrin-
ger i Kommuneplanens rammer, hvor de mere konkrete ændringer er dokumenteret med 
før og efter billeder samt forklaring i Forandringsrapporten.

I revisionsbeslutningen i Planstrategi 2018 er det vedtaget, hvilke temaer i kommunepla-
nen, der skulle gennemgå større revisionsarbejde. Ud fra denne liste er følgende temarevisi-
oner gennemført:

- Strategisk udvikling i byer og landdistrikter
- Randers Midtby
- Klimatilpasning
- Kulturmiljøer
- Rekreative områder og landområder
- Erhverv (igangsat forud for Planstrategi 2018)

Herudover er der gennemført revision af kommuneplanens rammer. Øvrige afsnit er ajour-
førte ud fra politikker og lovgrundlag på de pågældende områder, der er vedtaget siden 
sidste kommuneplanrevision.

Indledning



Udvikling i byer og 
landdistrikter
Afsnittet har fået ny overskrift og indeholder nu ele-
menter fra ”Bymønster og byudvikling” og ”Landdi-
strikter” i Kommuneplan 2017. Ideen er, at tænke 
sammenhængende udvikling på tværs af land og by.

Der lægges i indledningen til afsnittet vægt på Kom-
munens placering i den Østjyske Millionby og afsnit-
tets opbygning går fra det regionale perspektiv til 
de lokale indsatser.

Randers i regionen er et nyt afsnit i Kommunepla-
nen, der sætter mål og retningslinjer for Randers 
Kommunes udvikling med afsæt i det tværkommu-
nale samarbejde ”Den Østjyske Millionby” i regi af 
Business Region Aarhus m.fl.

En helhed – seks karakterområder er ligeledes et 
nyt afsnit i Kommuneplanen. Afsnittet præsenterer 
en ny inddeling af kommunen i seks karakterområ-
der, som fremhæver hvert områdes bosætningskva-
liteter og sætter mål og retningslinjer for udvikling 
i disse områder. Afsnittet indeholder resultater fra 
byrådets workshop omkring bosætning og strate-
gisk udvikling i februar 2020, hvor kort med indde-
lingen blev anvendt.

Bymønster har gennemgået mindre tekstmæssige 
ændringer, hvor der lægges vægt på potentialer i 
eksisterende bebyggelse som supplement til nybyg-
geri.

Udvikling i landdistrikter er en sammenskrivning af 
afsnittene ”Byfornyelse”, ”Landdistrikter” og ”Ud-
vikling i landsbyer” i Kommuneplan 2017. Herved 
er flere mål omformuleret og nogle mål fra Kommu-
neplan 2017 er indarbejdet i brødteksten. Afsnittet 
er udbygget på baggrund af ny landdistriktspolitik 
vedtaget i 2019. Der er indsat forklarende tekst på 
kommunens mange indsatser i landdistrikterne. 
Tekst om byfornyelse udgår, da det nu reguleres 
igennem vejledninger og bekendtgørelser. Der er 
i retningslinjer og redegørelser tilføjet tekst om 
vigtigheden af at bruge kulturarv, natur og lokal for-
ankring i udviklingen af Kommunens landdistrikter.

Byggeri i landsbyer og det åbne land er udvidet for 
at italesætte mulighederne i landzonen og at over-
flødiggjorte bygninger kan anvendes til nye formål 

med ny retningslinje. Der er tilføjet en ny retnings-
linje om udpegning af omdannelseslandsbyer på 
baggrund af ændring af planloven i 2017.

I Byudvikling er mål og hovedstruktur ændret med 
afsæt i Planstrategi 2018. Retningslinje omkring 
fremtidig byvækst er ændret, så det fremgår tydeli-
gere, hvilke forbehold og yderligere undersøgelser, 
der skal til før et fremtidig byvækstområde even-
tuelt vil kunne indgå som boligramme i Kommune-
planen. Samtidig er kortet revideret og områder til 
fremtidig byvækst er tilpasset jf. vækstretninger i 
Planstrategi 2018, hensyn til bevaringsværdige land-
skaber samt retningslinje 3 under Byggeri i lands-
byer og det åbne land, som omhandler byvækst i 
landsbyer.

I Byomdannelse og fortætning er der indført nye 
mål og hovedstrukturtekst med afsæt i Strategisk 
udviklingsplan for Randers Midtby vedtaget i 2019. 
Der tilføjes tre nye retningslinjer omkring udpeg-
ninger af fortætningsområder på baggrund af midt-
bystrategi, fortætning i forhold til byens kvarterer 
og bygningsarv samt at fortætning ikke må ske på 
bekostning af grønne arealer. Hvidemølleområdet 
er tilføjet som perspektivområde jf. udviklingsudval-
gets beslutning om afgrænsning i juni 2019.

Flodbyen Randers - Byen til Vandet er et nyt afsnit, 
der omhandler det største byudviklingsprojekt i 
kommunens historie og præsenterer de væsentlig-
ste træk fra udviklingsplanen.

I Byliv i Randers Midtby er mål og hovedstruktur-
tekst revideret med afsæt i Strategisk udviklingsplan 
for Randers Midtby og Byrådets vision 2019-22. 
Tekst om Flodbyen Randers - Byen til Vandet og de-
tailhandel er flyttet til deres respektive afsnit. Der 
tilføjes fire nye retningslinjer for at sætte retning 
for den fysiske planlægning i forhold til visioner om 
attraktiv bosætningskommune og Flodbyen Randers 
– Byen til Vandet. Retningslinjerne omhandler ople-
velser og byrum, grønne og bæredygtige løsninger, 
omdannelse og nye muligheder for byboliger og 
byerhverv samt midtbyens udvikling i sammenhæng 
med Flodbyen Randers – Byen til Vandet.
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Afsnittets opbygning Oplevelsesruter i Randers midtby

Randers Kommunes placering i regionen Kvarterer i Randers midtby

En helhed - seks karaktérområder Kvarterer i Flodbyen Randers
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Erhverv
Indledningen er revideret ud fra byrådets Erhvervs- 
og turismepolitik vedtaget i 2019 med hovedvægt 
på det, der relaterer sig til fysisk planlægning.

I Erhvervsområder indarbejdes flere af målene fra 
Kommuneplan 2017 i brødteksten og der indsættes 
tekst om principper for erhvervslokalisering, herun-
der at bymidterne er attraktive for kontor- og ser-
viceerhverv og de motorvejsnære erhvervsarealer 
primært forbeholdes transporttunge erhverv.

I Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
tydeliggøres det, at planlægningszonen omkring 
risikovirksomheder er en opmærksomhedszone, 
ikke en forbudszone. Kortet er opdateret, hvor to 
nedlagte risikovirksomheder udgår og der lægges 
en planlægningszone omkring Yara på Randers Havn 
jf. dens miljøgodkendelse.

Produktionsvirksomheder er et nyt afsnit i Kom-
muneplanen som følge af ændring af planloven i 

2017. Der er tilført tre mål omkring at give produk-
tionsvirksomheder gode vilkår for at opretholde 
deres aktiviteter, forebygge miljøkonflikter samt at 
understøtte byudvikling under hensyn til virksomhe-
dernes drifts- og udviklingsmuligheder. Brødteksten 
udfolder konceptet produktionsvirksomheder. Der 
er tilført fire retningslinjer omkring konsekvensom-
råder og transformationsområder på kort, at ud-
pegede områder skal forbeholdes produktionsvirk-
somheder og transport- og logistikvirksomheder, 
retningslinje for planlægning inden for konsekvens-
områder samt overskridelser af støjgrænseværdier 
inden for transformationsområder. På kortet er 
udpeget to områder til produktionsvirksomheder 
(Verdo og den fremtidige Randers Havn), to kon-
sekvensområder (500 meter fra virksomhederne) 
samt et transformationsområde omkring Verdo.  

Udpegning af områder til produktionserhverv, konsekvensområder og 
transformationsområder.
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Detailhandel
Indledningen til afsnittet er revideret på baggrund 
af ”Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby” 
vedtaget i 2019.

I Detailhandelsstruktur tilføjes et mål om, at der 
udarbejdes en ny detailhandelsanalyse i kommende 
planperiode, der erstatter den seneste fra 2016.

I Randers bymidte udtages tre mål og flere mål 
er tilpasset, da de har overlap med mål i afsnittet 
”Byliv i Randers Midtby” og målsætninger er æn-
dret igennem Strategisk udviklingsplan for Randers 
Midtby vedtaget i 2019. Ligeledes er brødteksten 
ændret som følge af den strategiske midtbyplan. 
Som konsekvens af, at byrådet vedtog ”Princip for 
udformning af fremtidig bebyggelse på busterminal-
området” i 2017 udgår tekst om et overdækket bu-
tikscenter fra retningslinje 1, 3 og 4. Der indsættes 
en ny retningslinje 4 omhandlende ankomst og ad-
gang til parkeringspladser på baggrund af Strategisk 
udviklingsplan for Randers Midtby. Centerområdet 
for Randers midtby tilpasses således, at fem områ-
der udtages og to områder tilføjes med det formål 
at styrke fokus på og koncentrere detailhandlen i 
den del af centerområdet, der indgår i Strategisk 
udviklingsplan for Randers Midtby.

I Bydelscentre øges kvadratmeterantal for dagligva-
rer generelt til 1.200 jf. nye muligheder i planloven. 
Desuden rettes bestemmelser for området ved 
Sporbyen Scandia på baggrund af tillæg 1 til Kom-
muneplan 2017. Kortet ændres, så bydelscenter 
Mariagervej indskrænkes mod syd, så detailhandlen 
koncentreres omkring den nordlige del.

I Lokalcentre udgår et lokalcenter i Stevnstrup som 
følge af tillæg 40 til Kommuneplan 2017.

I Områder til særligt pladskrævende varer tilføjes 
to mål omkring lokalisering af områderne ved den 
overordnede vejinfrastruktur samt at områderne 
skal placeres udenfor bymidter, bydelscentre og lo-
kalcentre. På kortet tilføjes to områder til pladskræ-
vende varer ved Grenåvej i Randers omkring eksi-
sterende bilforhandlere og Kærsangervej i Langå på 
baggrund af politisk beslutning. To områder opdeles 
jf. tillæg til Kommuneplan 2017: Kertemindevej og 
Nyborgvej (opdeling af området ”Vorup” i Kommu-
neplan 2017) samt Stålvej og Messingvej (opdeling 
af området ”Messingvej” i Kommuneplan 2017).
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Oversigtskort over foreslåede ændringer for centerom-
rådet for Randers Midtby.

Nyt SPV område ved Grenåvej i Randers.

Bydelscenter Mariagervej foreslås indskrænket.

Nyt SPV område ved Kærsangervej i Langå.
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Vej og trafik
I indledningen til afsnittet er indsat ny tekst på 
baggrund af kommende Infrastrukturplan, imens 
tekst omhandlende Trafiksikkerhedsplanen fra 2014 
udgår.

I Veje revideres mål omkring realisering af Klima-
broen og Østforbindelsen, et mål udgår og et tilføjes 
omkring forbedret vejadgang til E45 ved Purhus. 
Brødtekst og redegørelse til retningslinje revideres 
jf. kommende Infrastrukturplan. På kortet er forlø-
bet af Klimabroen og Havnevejen justeret som følge 
af byrådsbeslutning 7. september 2020.

I Kollektiv trafik erstattes målene af to mål fra Mo-
bilitetspolitikken vedtaget i 2019 omkring at styrke 
den kollektive trafik samt at sikre plangrundlag for 
etablering af letbane. Kollektiv trafikplan fra 2020 
samt de øvrige tre mål fra Mobilitetspolitikken om-
kring alternative drivmidler i busser, flexbusser og 
togforbindelser er indarbejdet i brødteksten. BRT 
(Bus Rapid Transit) er tilføjet i retningslinje 5 sam-
men med letbanen. På kortet er letbanen eller BRT 
forløb revideret jf. nyeste undersøgelser af mulig 

linjeføring. Navnet på kortet ændres til ”Højklasset 
kollektiv trafik”.

I Stier er der sket mindre rettelser i målene. Cykel-
stier inddeles nu i Hovedstier, Skolekorridorer, Re-
kreative stier og Andre stier jf. ny Infrastrukturplan. 
Der er indsat forklarende tekst om kategorierne i 
brødteksten. Redegørelse til retningslinje 1 revide-
res jf. ny Infrastrukturplan. De øvrige retningslinjer 
revideres jf. Infrastrukturplanen og inddeling af stier 
i Hovedstier, Skolekorridorer, Rekreative stier og An-
dre stier. Kortet revideres, så stierne kategoriseres 
som nævnt ovenfor. Der tilføres en række nye plan-
lagte stier blandt andet på baggrund af resultater af 
workshop med byrådet februar 2020.

I Parkering er mål om at lukke sløjfen for biltrafik 
slettet efter politisk beslutning. I brødteksten er 
tilført nyeste data om belægningsgrad på p-pladser i 
Randers midtby samt tekst om Strategisk udviklings-
plan for Randers Midtby. Der er tilført en ekstra ret-
ningslinje omkring krav om etablering af parkerings-
pladser til elbiler jf. ny Ladestanderbekendtgørelse. 
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Bæredygtig energi
Afsnittet hed tidligere ”Klima og energi”, men Kli-
matilpasning til mere vand er nu skilt ud til sit eget 
afsnit. Indledningen er revideret i forhold til igang-
værende arbejde med klimaplanlægning og CO2 
reduktion og mål heri.

I Vindmøller udgår tekst fra brødteksten for Over-
gaard på baggrund af tillæg til Kommuneplan 2017 
og i redegørelse til retningslinje 1 udgår tekst, der 
fremgår af gældende vejledning for området. I ret-
ningslinje 3 fjernes højdegrænsen for vindmøller på 
baggrund af statens ophævelse af højdegrænsen i 
2018. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter 
er revideret som følge af tillæg til Kommuneplan 
2017 om vindmøllepark ved Overgaard. Indbyrdes 
afstande mellem vindmøller følger nu ”Vejledning 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstil-
ling af vindmøller”.

I Husstandsmøller og småmøller er tilføjet en ret-
ningslinje med krav om, at vindmøller fjernes, når 
de ikke længere producerer el.

Biogas har kun gennemgået mindre tekstmæssige 
rettelser.

I Solenergi revideres et enkelt mål og et mål om-
kring at minimere inddragelse af landbrugsjord ud-
går. Retningslinje 1 er ændret, så solenergianlæg nu 
skal placeres i tilknytning til eksisterende tekniske 
anlæg i stedet for byområder. Ændringen sker, fordi 
henvendelser erfaringsmæssigt omhandler meget 
store anlæg, der vanskeligt kan placeres i eller nær 
byområder. Retningslinje 2 revideres i forhold til 
opfang og placering af anlæg i forhold til den tek-
nologiske udvikling af anlæggene, der indsendes 
projekter på. I Retningslinje 3 fjernes tekst omkring, 
at anlæggene ikke må være synlige fra overordnede 
veje og stier. Således fokuseres der på, at anlægge-
ne ikke må være synlige fra rekreative støttepunk-
ter. Kortet kategoriseres i solvarmeanlæg og solcel-
leanlæg og der tilføjes anlæg ved Værum og Stouby 
på baggrund af tillæg til Kommuneplan 2017.

I Varmeforsyning rettes et mål til at fokusere på sol- 
og vindenergi i stedet for biomasse. I redegørelse 
til retningslinje 2 tilføjes, at naturgasområder om-
lægges til fjernvarme jf. national målsætning om at 
være uafhængige af gas, kul og olie i 2050.
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Miljø og tekniske
anlæg
Tidligere hovedafsnit ”Støj og miljø” samt ”Tekniske 
anlæg” er nu lagt sammen til et under overskriften 
”Miljø og tekniske anlæg” for at forenkle strukturen 
i Kommuneplanen. Der tilføjes tekst omkring fore-
byggelse af miljøkonflikter, forsvarlig håndtering af 
forurenet jord samt krav til master på baggrund af 
revision af afsnit nedenfor.

I Støjhensyn er der tilføjet et mål omkring forebyg-
gelse af miljøkonflikter. Der er tilføjet tekst samt 
revideret i retningslinje 1 og tilføjet en ny retnings-
linje 2 omkring tilføjede støjkonsekvenszoner og 
midlertidigt støjende aktiviteter. Der er tilføjet en 
retningslinje 3 omkring krav om landzonetilladelse 
til omdannelse af overflødiggjorte bygninger inden 
for områder belastet af støj. Der er endvidere tilført 
en ny retningslinje omkring trafikstøj. På kortet er 
én skydebane ved Udbyhøj udgået, da den er lukket 
og en skydebane ved Langå er tilføjet. Herudover er 
Streetrace i Randers tilføjet som midlertidig støjen-
de aktivitet. Der oprettes desuden nyt kort for støj 
i landzone relateret til ny retningslinje 3, der har 
overlap med kort over støjkonsekvensområder.

I Jordforurening er der tilføjet fem mål omkring 
miljømæssig forsvarlig håndtering af forurenet jord. 

I brødteksten er der indsat indledende tekst til em-
net og beskrivelse af kommunens tiltag i forhold til 
håndtering af jordforurening og overskudsjord. Der 
er tilføjet to retningslinjer omkring forurenet jord 
og områdeklassificering.

I Renseanlæg (tidligere Spildevand og kloakering) 
er tekst omkring centralisering af spildevandsrens-
ning indsat i brødteksten og der gives desuden ek-
sempler på forureningsfølsom anvendelse. På kortet 
er nedlagte anlæg fjernet og der er tilføjet bufferzo-
ner omkring de eksisterende anlæg.

I Master tilføjes som mål, at der skal kunne tilby-
des højhastighedsbredbånd til alle, der ønsker det 
(flyttet fra afsnit om Byudvikling). Der tilføjes en 
retningslinje 4 omkring masters højde, udformning 
og farve samt at master skal fjernes, når de ikke 
længere er i brug.

I Ledningsanlæg udgår retningslinje 2 omkring 
store ledningsanlæg, da der ikke eksisterer eller er 
planlagt for ledninger i en størrelsesorden, som ret-
ningslinjen omhandler.
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Klimatilpasning og 
vand
Afsnittet er nyt og kombinerer de tidligere sider om 
Klimatilpasning, Spildevand og kloakering, Overfla-
devand og Grundvand. Hovedstrukturen er derfor 
en sammenskrivning af tekst fra Klima og energi, 
Tekniske anlæg og Natur og vand.

Klimatilpasning bygger overordnet på Klima-, natur 
og miljøpolitikken fra 2019 og ændring af plan-
loven i forhold til oversvømmelse og erosion fra 
2018. Mål, brødtekst og retningslinjer er revideret 
herefter. Tre mål udgår og erstattes af tre nye på 
baggrund af ovennævnte politik og lovændring. 
Målene omhandler at reducere kommunens sårbar-
hed overfor skader som følge af oversvømmelser, 
helhedsorienterede løsninger og at reducere risiko-
en for skader ved oversvømmelse. En retningslinje 
omkring udlæg af rammer udgår og eksisterende 
retningslinje omkring bebyggelse med gulvniveau i 
minimum kote 3.0 nuanceres ved at tilføje mulighed 
for konkrete vurderinger i det enkelte projekt.

Syv nye retningslinjer tilføjes. Nye retningslinjer 1, 
2 og 4 omhandler nyt risikokort, ny bebyggelse in-
den for områder med risiko for oversvømmelse og 
ny bebyggelse mv. og deres eventuelle påvirkning 
af strømningsveje. Nye retningslinjer 5, 6, 7 og 8 
omhandler krav om vandhåndteringsnotat ved ny 
bebyggelse mv., risiko for opstigende grundvand, 
afledte positive effekter af klimatilpasningsprojekter 
samt foranstaltninger til beskyttelse imod erosion.

I forhold til kort udgår risikokortlægningen og på 
kort over terræn under kote 3 er kun områder med 
forbindelse til havet inkluderet. Der er tilføjet nye 
kort omkring risiko for oversvømmelse ved skybrud 
og ved vandløb samt kort over risiko for erosion.  

Nedbør er et nyt afsnit og samler elementer fra 
”Spildevand og kloakering”, ”Overfladevand” og 
”Grundvand”. Der er tilført to nye mål med delele-
menter fra ”Spildevand og kloakering”. De to nye 

mål omhandler planlægning af nye by- og boligom-
råder, så risiko for skader som følge af oversvøm-
melse reduceres samt at regnvand udnyttes som 
ressource i skabelsen af attraktive by- og boligom-
råder. Der er indsat ny hovedstrukturtekst med de-
lelementer fra de tre ovennævnte afsnit.

Der inkluderes fem retningslinjer, hvoraf to er nye 
og tre er reviderede versioner fra de nævnte afsnit. 
Retningslinjer 1 og 2 omhandler krav om vandhånd-
teringsnotat for byomdannelsesområder samt nye 
by- og boligområder. Retningslinje 3 og 4 omhandler 
krav om lokal håndtering af regnvand i byudviklings-
områder og placering og udformning af regnvands-
bassiner. Retningslinje 5 omhandler forsinkelse af 
regnvand som rekreativt element i den tætte by.

Vandløb, søer og kystvande er en revideret version 
af afsnittet ”Overfladevand”. Målene har gennemgå-
et en lettere omskrivning. Fire retningslinjer flyttes 
til siderne ”Klimatilpasning” og ”Nedbør”. Tidligere 
Retningslinje 9 om rørlægninger af vandløb udgår, 
da den ikke kan fastholdes jf. lovgivning. Retnings-
linje 3 og 5 gennemgår mindre tekstrettelser.

I Grundvand har målene kun gennemgået redaktio-
nelle ændringer. Brødteksten er ny, men bygger på 
tidligere tekst og indarbejder tidligere retningslin-
jer 1 og 2, der omhandler redegørelse for statslige 
vandplaner og statens grundvandskortlægning. Der 
er tilført fire nye retningslinjer. Nye retningslinjer 
1 og 2 omhandler krav til drikkevandskvalitet samt 
hvilke formål denne anvendes til. Retningslinje 3 er 
uændret. Ny retningslinje 4 omhandler friholdelse 
for byudvikling i boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO). Ny retningslinje 5 omhandler hensyn til 
forurening ved byudvikling inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kort er opda-
terede med nyeste data og kort over BNBO områder 
tilføjes. Grundvandsredegørelse for hele kommunen 
er indsat (statsligt krav til kommuneplanlægningen).
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Natur, landskab og 
ressourcer
Hovedafsnittet er nyt og er sammensat af elemen-
ter fra temaerne ”Landbrug, skov og råstoffer”, ”Na-
tur og vand” samt ”Landskab og geologi”. Den ind-
ledende tekst er sammensat ud fra de tre tidligere 
afsnit samt tekst fra Klima, Natur- og Miljøpolitikken 
vedtaget i 2019.

I Landbrug er der tilføjet brødtekst omkring land-
brugserhvervets potentialer og udvikling. Retnings-
linje 1 er revideret, så indhold omkring at udpeg-
ninger skal friholdes for aktiviteter, der kan hindre 
husdyrbrug flyttes fra redegørelse til retningslinje. 
På kortet ”store husdyrbrug” indgår nitratfølsomme 
indvindingsområder nu og der beregnes nu ud fra 
staldens størrelse frem for antal husdyr.

I Råstoffer er målene ændret som konsekvens af, at 
myndighedsopgaven er overgået til regionerne. Der 
tilføjes et mål, som skal sikre, at råstofområderne 
friholdes for andre aktiviteter, indtil de er udvundet. 
Der er tilføjet indledende brødtekst på baggrund af 
tidligere retningslinje 1 omhandlende regionens rå-
stofplan. Der tilføjes en ny retningslinje 1 omkring, 
at de udpegede områder i regionens råstofplan skal 
reserveres til udvinding af råstoffer. Retningslinje 3 
omkring efterbehandling med hensyn til natur- og 
miljøbeskyttelsesinteresser indarbejdes i redegørel-
se til retningslinje 2, da disse forhold nu reguleres i 
loven. Der er som en service tilføjet kort over, hvor 
der findes igangværende gravning ud fra regionens 
kortlægning.

I Skovrejsning er målene 1 og 2 opdaterede og re-
videret let. Mål 3 omkring privat skov indarbejdes i 
brødteksten og mål 6 omkring øget biologisk mang-

foldighed udgår, da det ikke omhandler skovrejsning 
direkte. I brødteksten tilføjes det nationale mål for 
skovrejsning jf. ”Danmarks nationale skovprogram” 
fra 2018 og skovenes betydning for rekreation og 
klimaforandring mv. beskrives. Der tilføjes princip-
per omkring skovrejsning; skabe sammenhængende 
skovarealer, beskytte grundvand, øge biodiversitet, 
skabe bynær skov samt fremhæve landskabstræk. 
I redegørelse til retningslinje 1 tilføjes tekst om 
udpegning af nye arealer, når der udtages arealer 
samt, at der skal tages højde for landskabelige inte-
resser i sagsbehandlingen. I redegørelse til retnings-
linje 2 tilføjes tekst om dispensation fra skovrejs-
ning uønsket. Kortet over Skovrejsning Ønsket og 
Skovrejsning Uønsket ændres på en række områder. 
Der udtages en række Skovrejsning Ønsket arealer 
på baggrund af landskabelige hensyn og flere om-
råder tilføjes blandt andet ud fra ønske om mere 
sammenhængende skov. De enkelte ændringer er 
beskrevet og dokumenteret med før og efter kort.

I Naturområder udgår målet omkring løbende tilsyn 
af § 3 beskyttede naturområder, da dette bestem-
mes i aftale mellem Miljøministeriet og KL. En hen-
visning til målsætning fjernes i retningslinje 3, da 
Randers Kommune ikke har en naturkvalitetsplan 
med målsætninger for naturområder. I retningslinje 
4 er tilføjet, at erstatningsarealet skal være 1:2 eller 
mere, på baggrund af rapport fra Miljøministeriet 
omkring erstatningsnatur. Kortet er opdateret med 
de arealer, der er registreret som naturområder 
siden sidste kommuneplanrevision samt nye Natu-
ra2000 områder udpeget af staten. Flere potentielle 
naturområder er overgået til naturområder, og en-
kelte naturområder er nu potentielle naturområder.

Foto: Jon Geriche Detlefsen
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I Potentielle naturområder er der i brødteksten 
tilføjet tekst omkring Læsten. På kortet er flere 
områder ændret fra potentielle naturområder til 
naturområder. Øvrige ændringer følger ændringer i 
kortet for naturområder (se ovenfor).

Økologiske forbindelser har gennemgået få tekstret-
telser og enkelte kortrettelser af primært teknisk 
karakter.

Potentielle økologiske forbindelser har gennemgå-
et enkelte kortrettelser af primært teknisk karakter.

Internationale beskyttelsesområder har gennem-
gået få tekstrettelser og kortet er opdateret ud fra 
statens udpegninger af Natura2000 områder.

I Lavbundsarealer og mulige vådområder udgår 
målet omkring ophobning af fosfor i potentielle 
vådområder, da Randers Kommune ikke har hjem-
mel til at stille krav om dette overfor lodsejer. Dette 
håndteres i konkrete projekter. Retningslinje 1 og 
3 tilrettes let og retningslinje 2 omkring anlæg på 
lavbundsarealer indarbejdes i afsnittet om Klima-
tilpasning. Retningslinje 4 omkring naturkvalitet 
i nye vådområder og retningslinje 6 omkring kul-
turhistoriske interesser indarbejdes i redegørelse 
til retningslinje 2. Kortet er ændret ud fra en ny 
screening, Randers Kommune har fået foretaget.

I Grønt Danmarkskort er der indsat redegørelse an-
gående status på realisering af Grønt Danmarkskort 
jf. redegørelseskrav i planloven. Grønt Danmarks-
kort er opdateret ud fra de ændringer, der er sket 
i kortene som laget er bygget op af: Internationale 
naturbeskyttelsesområder, Naturområder, Poten-

tielle naturområder, Økologiske forbindelser og Po-
tentielle økologiske forbindelser (se ovenfor).

I Grøn struktur er mål og retningslinjer ændret 
væsentligt. Hovedstrukturen er udbygget med nye 
principper og diagrammer for udpegning. Ændrin-
gerne bygger blandt andet på resultater af byrådets 
workshop i forbindelse med kommuneplanrevi-
sionen i februar 2020. Opbygningen af kortet er 
ændret, således at udpegningerne nu fokuserer på 
eksisterende naturområder samt landområder og 
grønne overgangszoner omkring byerne og i mindre 
grad på de potentielle og fremtidige naturområder.

I Landskab og geologi tilføjes i mål 1 landskabelige 
interesser som sammen med geologiske interesser 
skal beskyttes og bevares. De to resterende mål 
slås sammen til ét. Afsnittet havde tidligere ingen 
indledende brødtekst, så her er nu tilføjet tekst på 
baggrund af indledning til hovedafsnittet ”Landskab 
og geologi” i tidligere Kommuneplan. Der tilføres 
en ny retningslinje omkring udpegninger af områ-
der med særlig landskabelig interesse og at disse 
som udgangspunkt ikke må reduceres. Der tilføjes 
i redegørelsen forklarende tekst om, hvad der kan 
godtages som begrundelse for reduktion. Den nye 
retningslinje har afsæt i de nationale interesser. På 
kortet er der lavet en række justeringer af områder 
med særlige landskabelige interesser. Vurderinger-
ne er lavet med udgangspunkt i de områder, der 
havde overlap med fremtidig byvækst, så overlap 
undgås. Fremtidig byvækst er justeret tilsvarende.

Kystnærhedszonen har kun gennemgået mindre 
ændringer af redaktionel karakter.

Nyt diagram for principper for ny grøn struktur.

Foto: Jon Geriche Detlefsen
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Kulturarv
Indledningen til afsnittet er revideret og opdateret 
i forhold til bevaringsudvalgets funktion som råd-
givende udvalg og oprettelsen af bygningsforbed-
ringsudvalget i 2017. Tekst om fredning ændres, da 
kommunen ikke er myndighed på fredede bygning-
er. I forhold til SAVE registreringer opdateres tek-
sten, da praksis er ændret, så nyere registreringer 
tager bygninger fra før 1960 med (tidligere var det 
før 1940). Der tilføjes tekst om screening af kultur-
miljøer ud fra revideret afsnit om disse. Der tilføjes 
tekst om bevarende lokalplaner og byrådets mulig-
heder med dette værktøj.

I Bevaringsværdige bygninger er overskriften æn-
dret, så ”fredede bygninger” udgår, da kommunen 
ikke er myndighed på disse. Brødteksten revideres, 
så tekst om fredede bygninger udgår og der tilføjes 
tekst om bevarende lokalplaner. Retningslinje 1 
ændres til primært at beskrive registreringsfasen. 
En del af redegørelsesteksten til retningslinje 1 
fordeles på redegørelser til de øvrige retningslinjer. 
Redegørelser til retningslinjer 2 og 4 omformuleres 
og udbygges. Tidligere retningslinje 3 indarbejdes i 
retningslinje 1 og ny retningslinje 3 er en omformu-
lering af tidligere retningslinje 2 omkring ansøgning 
om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Re-
degørelse for tidligere retningslinje 3 optages i re-
degørelse til retningslinje 1. Retningslinje 4 omkring 
samlede bebyggelser udgår, da den vurderes at 
være dækket af revideret afsnit omkring Kulturmil-
jøer. Redegørelse til retningslinje 4 er indarbejdet i 
redegørelse til retningslinje 2. Kortet er opdateret 
og ændret, således at det nu fremgår mere præcist, 
hvilke bygninger, der er bevaringsværdige. Tidligere 
var kun adressen angivet og der kan være flere byg-
ninger på en adresse, der er bevaringsværdige.

Kulturmiljøer er revideret væsentligt, særligt i 
forhold til udpegningerne, der bygger på en ny 
screening, som erstatter amtets registrering fra 
2005. Mål omkring sikring af kulturmiljøer ændres, 
da kulturmiljøbegrebet udvides og miljøerne kate-
goriseres i høj, middel og lav værdi med tilhørende 
retningslinjer. Der tilføjes et mål om at aktivere 

kulturmiljøer i forhold til turisme og bosætning. Der 
tilføjes ligeledes tekst i brødteksten i forhold til at 
introducere en forståelse af kulturmiljøer som en 
aktiv medspiller i forhold til bosætning og turisme. 
Der tilføres forklarende tekst om den nye screening 
af kulturmiljøer gennemført i 2019-2020 i samar-
bejde med Museum Østjylland og Arkitektskolen 
Aarhus. Retningslinje 1 ændres, så den nu kun gæl-
der for kulturmiljøer af høj værdi og disse værdier 
defineres som kulturhistorie, arkitektur og integri-
tet ud fra den anvendte metode. I redegørelsen til 
retningslinje 1 gives eksempler på kulturhistoriske 
og arkitektoniske værdier og der gives mulighed 
for konkrete vurderinger i de enkelte sager (det-
te tilføjes også til retningslinje 2). Afsnit omkring 
landsbyregistreringer fra 2011 udgår, da de ikke 
længere vurderes relevante i forhold til udpegning 
af kulturmiljøer og den nye screening dækker dette. 
Ny retningslinje tilføjes og gælder for kulturmiljøer 
af middel og lav værdi. Retningslinjen beskriver, at 
de bærende værdier i disse kulturmiljøer skal ind-
tænkes som ressource i forbindelse med byggeri og 
omdannelse.

Kortet ændres og der tilføjes 19 nye kulturmiljøer, 
mens 5 udgår, på baggrund af den nye screening, 
der erstatter tidligere registrering fra 2005. Flere 
eksisterende afgrænsninger tilpasses. Som noget 
nyt kategoriseres kortet i kulturmiljøer af høj, mid-
del og lav værdi med tilhørende retningslinjer som 
beskrevet ovenfor. Tilføjelserne fremhæver kulturhi-
storien inden for nye temaer, eksempelvis industri-
kulturarven og der lægges vægt på kulturarven som 
ressourcer i forhold til udvikling af turisme og bo-
sætning. De tilføjede kulturmiljøer fremhæver kul-
turhistorie som bosætningskvaliteter i kommunens 
landsbyer og byområder og understøtter dermed 
byrådets vision om at være attraktiv bosætnings-
kommune.

I Fredninger og beskyttelser er der tilføjet afsnit 
omkring beskyttelse af værdifulde diger i lokalplan-
lægningen. Kortet leveres af Kulturstyrelsen og er 
opdateret ud fra deres løbende revision af kortet.

Foto: Jon Geriche Detlefsen
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Turisme og fritid
I indledningen til afsnittet tilføjes beskrivende tekst 
om Naturpark Randers Fjord og udstillingen ”Tids-
rejsen”, som er et samarbejde imellem Randers 
Regnskov, Museum Østjylland og Randers Kommu-
ne.

I Turistattraktioner og fritidsmuligheder tilføjes et 
mål omkring at understøtte projekter indenfor turis-
me og fritid. Brødteksten er ajourført og afsnit om 
Randers Regnskov er opdateret med tekst om Tids-
rejsen. Retningslinje 1 er opdateret, da Naturpark 
Randers Fjord i 2018 blev certificeret naturpark. 
Retningslinje 2 opdateres i forhold til Tidsrejsen og 
beskrivelse omkring tidligere udviklingsprojekter 
udgår.

I Fritidsaktiviteter på hav, fjord, sø og å er der til-
føjet at sikre fortsat eksistens for motorbådklubber 
ved Randersbro og i Langå til mål 1. I brødteksten er 
tilføjet punktopstilling omkring at sikre bæredygtig 
sejlads, understøtte projekter, der giver bedre ad-
gang til vandet, sikre vandkvalitet i forhold til bad-
ning og forberede nyanlæg i forhold til vandstands-
stigninger. I redegørelse til retningslinje 1 tilføjes 

tekst om hensyn ved placering af nye lystbådehav-
ne. I redegørelse til retningslinje 2 tilføjes tekst om, 
at kommunen understøtter private anlæg til motori-
serede både. I redegørelse til retningslinje 4 tilføjes 
tekst omkring regulativ for vandløb. Retningslinje 5 
er revideret i forhold til svømning i Gudenå. Kortet 
er ændret i forhold til motorbådssejlads på Gudenå 
og der er tilføjet kanooptagningsplads ved Ålum. 
Motorbådklubber ved Langå og Randersbro er tilfø-
jet.

I Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål 
er der i brødteksten tilføjet motorsportsbaner og til-
bagevendende midlertidige aktiviteter som støjen-
de aktiviteter. I retningslinje 4 tilføjes, at etablering 
af motorsportsbaner bør foregå uden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser grundet risiko 
for forurening. På kortet er der tilføjet motorcross-
bane ved Mellerup, Streetrace i Randers SV, Skyde-
bane ved Skovbakken i Randers C samt motorsport-
saktiviteter ved Køreteknisk anlæg i Randers NV.

15



Bag om
Kommuneplanen
FN’s Verdensmål er et nyt afsnit i Kommuneplanen, 
der omhandler, hvordan hvert afsnit bidrager til 
opfyldelse af FN’s 17 verdensmål om bæredygtig 
udvikling.

Befolkningsudvikling og boligbehov hed tidligere 
Restrummelighed bolig. Afsnittet er ændret væ-
sentligt og der redegøres nu også for igangværende 
byomdannelse, ny byudvikling, eksisterende mulig-
heder i kommuneplanen og konklusioner fra poten-
tialevurdering udarbejdet for Randers Kommune i 
2019. På baggrund af redegørelse i afsnittet nævnt 
ovenfor vurderes der ikke at være behov for nyud-
læg i Kommuneplan 2021. Efterfølgende er indsat 
underafsnit om, hvilke eksisterende rammer, der i 
forbindelse med revisionen er omfordelt 1:1. Efter-
følgende beregnes restrummeligheden (status forår 
2020), hvor der nu regnes med 10 boliger pr. ha. i 
gennemsnit mod tidligere 14 boliger pr. ha.

I Erhverv restrummelighed udgår tabel 2 med over-
sigt over nyudlæg af erhvervsområder, da der ikke 
foreslås nyudlæg af erhvervsområder i Kommune-
plan 2021. Tekst og tabeller er opdateret efter revi-
sion af erhvervsrammer.

I Sammenhæng med nabokommunerne er der 
tilføjet tekst omkring projektet ”På vej mod et struk-
turbillede for Østjylland” samt mindre rettelser og 
tilføjelser til den øvrige tekst.

I Rækkefølgeplan er der tilføjet rækkefølgebestem-
melser på Helstedgård på baggrund af vedtaget 
lokalplan for området. Rækkefølgeplan for rammer 
i Munkdrup er ændret på baggrund af helhedsplan 
for området vedtaget i 2019 og deraf ændrede ram-
mer i området i forbindelse med kommuneplanre-
visionen.

I Planens retsvirkninger sker en justering i beskri-
velse af høringsfrister på baggrund af ændringer i 
planloven i 2017.

Ændringer siden Kommuneplan 2017 er et nyt af-
snit, der beskriver de væsentligste ændringer siden 
Kommuneplan 2017.

I Vedtagelsesproces er datoer opdateret og tekst 
omkring fordebat i Kommuneplan 2017 udgår, da 
planstrategien fungerede som fordebat for denne 
kommuneplanrevision.

Bybeskrivelser er ikke et krav i planloven og udgår 
derfor af Kommuneplanen. Det tilsigtes, at bybe-
skrivelserne fremover kan indgå på Randers Kom-
munes hjemmeside, hvor der er mulighed for at 
opdatere materialet løbende.
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Kommuneplan-
rammer
Nyudlæg og udvalgte ønsker til ændringer af kom-
muneplanen

Der er i forslaget ikke decideret udlagt nye områder 
til boliger, da der i øjeblikket er en større restrum-
melighed indenfor allerede udlagt områder. Enkelte 
steder er sket en omfordeling af boligområder, men 
i størrelsen 1:1 (1 ha. er taget ud når 1 ha. lægges 
ind et andet sted).

Der er sket en omfordeling i Østre Bjerregrav, hvor 
et areal tæt ved Viborgvej er taget ud af planen 
og et tilsvarende areal størrelsesmæssigt er udlagt 
nord for byen – væk fra vejen.

I Munkdrup udgår en ramme og arealer er omfor-
delt til tre nye rammer i forlængelse af første etape 
af den nye bydel. Omfordelingen er sket på bag-
grund af helhedsplanen for Munkdrup, som blev 
vedtaget i år 2019.

Erhvervsønsker imødekommet i Haslund (ramme-
nummer 3.03.BE.2).

Større generelle ændringer

Der er indført ny datamodel på Plandata.dk, som 
har medført en række tilretninger i rammebestem-
melserne, så rammerne i højere grad stemmer 
overens med datamodellen. Rammerne benyttes 
blandt andet i forhold til Skats vurderinger og ny 
ejendomsbeskatning. Som eksempel er der sket 
en ensretning i offentlige og rekreative områder i 
forhold til skoler og institutioner jf.plandatas anven-
delseskoder, ligesom regnvandsbassiner og større 
veje mange steder nu er udlagt i rammer til tekniske 
anlæg - såsom Ringboulevarden i Randers og mo-
torvejen. 
Der er sket generel ændring i flere af de bebyggel-
sesregulerende bestemmelser, så der er bedre over-

ensstemmelse med bygningsreglementet. Fx var 
bebyggelsesprocenten høj i nogle områder i forhold 
til bygningsreglementet, hvilket gav byggesagsbe-
handlerne ekstraopgaver i forhold til helhedsvurde-
ring i den konkrete sagsbehandling. 

Der er foretaget en generel oprydning i tekster om-
kring beplantning med videre, der generelt ikke er 
kommuneplanstof. Gamle uaktuelle vejreservatio-
ner er udgået ud af rammerne flere steder.

Erhvervsområder er gennemgået med hjælp fra er-
hvervsgruppen. ”Spændet” i miljøklasserne er bl.a. 
blevet gjort smallere for at mindske miljøkonflikter, 
fx 1-4 er flere steder indskrænket til 2-4 eller 3-4.

Vindmøllegeometrier er revideret og indskrænket, 
så de kun indbefatter nærområde omkring møller-
ne. Ligeledes er anvendelseskategorierne blevet 
konkretiseret, så anvendelseskategorierne ikke kan 
misforstås.

Der har omkring Randers i Kommuneplan 2017 væ-
ret udpeget et større antal rammer benævnt ”land-
områder”. Mange af disse er slettet, da de har kun 
været brugt i gl. Randers Kommune.

Nogle er beholdt som landområder med rekreative 
interesser eller grønne kiler, der friholdes for byud-
vikling. Eksempelvis nord for Bjellerup Ladegård, øst 
for Haslund og Vorup Enge. Tanken er at der stadig 
skal være fokus på at skabe afstand mellem bysam-
fund med egen identitet eller potentielle konflikter 
mellem fx boliger og store erhvervsområder.

Støjende fritidsanlæg både i byer og i det åbne land 
er søgt udlagt som rekreative områder – de har ikke 
alle været omfattet af kommuneplanens rammer 
tidligere.
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