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I forandringsrapporten gennemgås de foreslåede ændringer til Kommuneplanen, der 
er inkluderet i Forslag til Kommuneplan 2021. Rapporten er inddelt i afsnit svarende 
til Kommuneplanens afsnit. Derudover gennemgås rammeændringerne, både i ram-
metekster og ændringer i rammers geografi og anvendelse.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der lavet en række redaktionelle 
ændringer i forhold til kommuneplanens opbygning, der medfører at kommuneplanen 
fremstår anderledes end tidligere. Herunder er flere afsnit og underafsnit slået sam-
men. Det gælder eksempelvis afsnittene ”Bymønster og byudvikling” og ”Landdistrik-
ter”, der nu er slået sammen til afsnittet ”Udvikling by og land”. Ændringer uddybes i 
de enkelte afsnit af forandringsrapporten.

Som følge af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2018 har følgende temaer gennem-
gået større revisionsarbejde:

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

Revisioner af de ovennævnte temaer har medført konkrete ændringer i tekst og kort 
på sider i kommuneplanen, hvilket beskrives nærmere på de pågældende sider i 
forandringsrapporten. Øvrige afsnit er ajourførte jævnfør tilkomne politikker og lov-
grundlag på de pågældende områder siden sidste kommuneplanrevision.

Indledning
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Udvikling i byer og landdistrikter
Ændringer i hovedstruktur

Overskriften ændres fra ”Bymønster og byudvikling” til ”Udvikling i byer og landdistrikter”, da temarevisio-
nen som del af denne kommuneplanrevision har omhandlet udvikling på tværs af byer og landdistrikter. 
Således er de to hovedafsnit ”Bymønster og byudvikling” og ”Landdistrikter” nu slået sammen og struktu-
ren er ændret:

Kommuneplan 2017

Bymønster og byudvikling

Bymønster 
Randers midtby 
Byudvikling 
Byomdannelse og fortætning 
Byfornyelse

Landdistrikter

 Udvikling i landsbyer 
 Byggeri i landsbyer og det åbne land

Kommuneplan 2021

Udvikling i byer og landdistrikter

 Randers regionalt (nyt afsnit) 
 En helhed – seks karaktérområder (nyt afsnit) 
 Bymønster 
 Udvikling i landdistrikter 
 Byggeri i landsbyer og det åbne land 
 Byudvikling 
 Byomdannelse og fortætning 
 Flodbyen Randers – Byen til Vandet (nyt afsnit) 
 Byliv i Randers midtby 
 
 
Afsnittet:

 
”Randers by er Danmarks sjette største, og Randers Kommune er landets syvende største målt på indbyg-
gere.

Samtidig har Randers Kommune en ideel placering. Randers ligger i den nordlige del af den ene af Danmarks 
to store vækstregioner – den østjyske vækstregion, som er centreret omkring Aarhus. Regionen forventes 
fortsat at være i vækst, og med Randers Kommunes placering i det østjyske bybånd er der i den grad mulig-
heder for at skabe yderligere vækst og udvikling i kommunen.

Randers bys placering medfører ikke bare, at det er nemt for kommunens borgere at komme til og fra byen, 
men også at der er et stort arbejds- og bosætningsopland indenfor en times kørsel fra byen.

(figur)

Antal indbyggere i Randers Kommune. Blå er prognose.

Randers Kommune har en positiv befolkningstilvækst på ca. 500-800 personer årligt og fortsætter den ten-
dens vil kommunen runde 100.000 indbyggere i løbet af 2018.

Randers Kommunens befolkningsudvikling og placeringen gør at kommunen har et stort potentiale for at 
tiltrække virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for investeringer, ar-
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bejdspladser og dermed en endnu større befolkningsudvikling.”

Udgår og erstattes af afsnittet:

”Randers Kommune er en del af Den Østjyske Millionby, der udgør det største vækstområde uden for ho-
vedstaden med over en million indbyggere og en halv million arbejdspladser. Randers Kommunes byer 
og landdistrikter er centralt placeret imellem to universitetsbyer med nærhed til E45 og jernbanenettet. 
Kommunens placering medfører ikke bare, at det er nemt for kommunens borgere at komme til og fra kom-
munens byer og landdistrikter, men også at der er et stort arbejds- og bosætningsopland indenfor en times 
kørsel fra kommunens byer.

Dette afsnit omhandler udvikling på tværs af by og land i Randers Kommune og sætter kommunen i en stør-
re kontekst med det øvrige Østjylland. Således indledes afsnittet med mål og retningslinjer for kommunens 
udvikling i en regional kontekst. Herefter introduceres en inddeling af kommunen i seks karakterområder 
med hver deres potentialer for udvikling. Udvikling i landdistrikter og herunder byggeri i landsbyer og det 
åbne land følger herefter. På næste niveau fokuseres der på byudvikling samt byomdannelse og fortætning 
samt de mere konkrete indsatser omkring Flodbyen Randers – Byen til Vandet og Randers midtby.

(figur)

Afsnittets opbygning: Fra det regionale til det lokale perspektiv på kommunens udvikling”

Afsnittet er tilføjet som ny introduktion til hovedafsnittet, der indeholder de to ovennævnte hovedafsnit 
”Bymønster og byudvikling” og ”Landdistrikter” fra Kommuneplan 2017.
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Randers i regionen 
 
Afsnittet er nyt i Kommuneplan 2021. Formålet med afsnittet er at fastsætte mål og retningslinjer for Ran-
ders Kommunes udvikling i relation til de øvrige kommuner i Business Region Aarhus og den østjyske byre-
gion. Afsnittet tager udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde omkring Den Østjyske Millionby og 
nyeste udgivelser herfra, der var tilgængelige på tidspunktet for kommuneplanrevisionen.
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En helhed - seks karaktérområder
Afsnittet er nyt i KP21 og tager afsæt i opsamling på workshop med byrådet i februar 2020.
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Bymønster 
 
Ændringer i mål

Ingen ændringer

Ændringer i hovedstruktur

Langå og Assentoft er efterspurgte af tilflyttere fra andre kommuner. Fælles for dem er,

•	 at der er et godt udbud af offentlige og private serviceydelser.
•	 at de fungerer som selvstændige byer med god dagligvareforsyning og ikke mindst.
•	 at de har en god adgang til Aarhus og det østjyske bybånd.

Dotter er ændret til:

•	 at der er et velfungerende nærmiljø
•	 at de fungerer som selvstændige byer med god dagligvareforsyning 
•	 at de har en god adgang til Aarhus og det østjyske bybånd.

Afsnittet:

”Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområdernes mindre 
bysamfund – lokalbyer og landsbyer. De mindre bysamfund har meget at byde på fx et godt fællesskab, dej-
lig natur og masser af luft og ro. Men for at kunne tiltrække nye beboere, skal de mindre bysamfund også 
have attraktive byggegrunde.”

Er ændret til:

”Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområdernes mindre 
bysamfund – lokalbyer og landsbyer. De mindre bysamfund har meget at byde på for eksempel et godt fæl-
lesskab, natur og masser af luft og ro. For at kunne tiltrække nye beboere, skal de mindre bysamfund også 
have attraktive boliger til både børnefamilier og seniorer, der ønsker at blive i lokalsamfundet.”

Ændringen sker, for at sætte fokus på behovet for forskellige boligtyper i landsbyerne.

Afsnittet:

”Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri. Det er 
derfor sikret, at kommuneplanens rammer giver mulighed for udvikling – herunder at private kan udstykke 
nye byggegrunde. Hvis der er konkret efterspørgsel efter byggegrunde i kommunens større lokalbyer – fx 
Fårup, Havndal, Gjerlev og Øster Tørslev – så vil kommunen byggemodne i takt med efterspørgslen.”

Ændres til:

”Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri. Det 
tilsigtes, at kommuneplanens rammer giver mulighed for udvikling – herunder at private kan udstykke nye 
byggegrunde. Hvis der er konkret efterspørgsel efter byggegrunde i kommunens større lokalbyer – for ek-
sempel Øster Bjerregrav, Fårup, Havndal, Gjerlev og Øster Tørslev – så vil kommunen se på muligheden for 
ændringer i kommuneplanens rammer ud fra en helhedsbetragtning, der inkluderer udvikling og mulighe-
der i eksisterende områder og det samlede behov for nye boliger i kommunen.”

I beskrivelsen af lokalbyer er Øster Bjerregrav tilføjet. Endvidere er det præciseret, at ændringer i kom-
muneplanens rammer sker ud fra en helhedsbetragtning, hvor eksisterende muligheder undersøges og det 
samlede behov for nye boliger i kommunen også vurderes, ligesom kommunen er underlagt regler i forhold 
til nyudlæg i kommuneplanen.
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I afsnittet:

”Landsbyer og mindre byer skal forblive landzone og som følge deraf er der begrænsninger på udviklingen i 
byerne. Indenfor den ramme vil Randers Kommune understøtte private initiativer i at skabe vækst og nybyg-
geri der kan underbygge den lokale identitet og sammenhængskraft.”

Ændres til:

”Landsbyer og mindre byer skal forblive landzone og som følge deraf er der begrænsninger på udviklingen i 
byerne. Indenfor den ramme vil Randers Kommune understøtte private initiativer i at skabe vækst og nybyg-
geri eller renovering og ombygning af eksisterende boligmasse, der kan underbygge den lokale identitet og 
sammenhængskraft og sikre boliger til tilflyttere såvel som eksisterende borgere, der ønsker at blive i lokal-
samfundet.”

Ændringen understreger behovet for boliger til tilflyttere såvel som fastholdelse af eksisterende borgere, 
hvis livssituation ændrer sig og potentialet i den eksisterende boligmasse.

Afsnittet:

”Bymønsteret understøtter og styrker en fortsat udvikling af Randers by som kommunens centrale kraftcen-
ter, samtidig med at der er rum til fortsat udvikling af kommunens øvrige byer, med respekt for størrelse og 
forskellighed.”

Flyttes længere op i teksten, så det står i sammenhæng med anden beskrivelse af Randers by.

Ændringer i kort

Ingen ændringer i kortet fra KP17
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Udvikling i landdistrikter 
Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2017: 

Byfornyelse (underafsnit under Bymønster og Byudvikling)

Landdistrikter 

Udvikling i landsbyer (underafsnit under Landdistrikter)

De vedrørte afsnit fra kommuneplan 2017 er samlet og indarbejdet i ét nyt afsnit under overskriften ”Udvik-
ling i landdistrikter”.

Ændringer i mål

Følgende mål er slettet: 

”Sikre at det er attraktivt at bo og bosætte sig i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter”

”Arbejde for at flere bosætter sig i landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune”

Følgende mål er tilføjet: 

”Understøtte udvikling af levedygtige landsbyer og landdistrikter”. 

”Arbejde for at det er attraktivt at bo og bosætte sig i landdistrikterne i Randers Kommune gennem et vari-
eret boligudbud og ved at understøtte muligheder for forskellige livsformer.” 

Følgende mål er indarbejdet i hovedstrukturtekst:  

”Sikre en helhedsorienteret by- og områdefornyelsesindsats i nedslidte eller problemramte byer og byområ-
der, så de bliver attraktive for bosætning og privat investering. ”

”Sikre sunde og tidssvarende boliger hvis markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse.” 

”Have en digital infrastruktur, der er moderne og tidssvarende.”

Målet: ”Sikre at by- og områdefornyelse sker med respekt for den lokale kulturarv” er indarbejdet i retnings-
linje Bf. 2.  

Ændringer i hovedstruktur

Hovedstrukturtekst er opdelt i tre underafsnit for at øge læsbarheden: 

En introduktion 

Beskrivelse af strategiske værktøjer i landdistrikterne i underafsnittet ”indsatser i landdistrik-
terne”

Beskrivelse af by-og områdefornyelsesprojekter i underafsnittet ”landsbyfornyelse” 

Følgende tekst er tilføjet: 

”Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne i Randers Kommune. Det skal være muligt 
at nyde naturen, roen og det lokale fællesskab. Kommunens landsbyer skal være et attraktivt alternativ til 
bosætning i de store byer. ”

”Der er stor forskel på landsbyernes udvikling og derfor også stor forskel på hvilke behov for støtte og vej-
ledning borgerne har i de enkelte landsbyer og områder. Derfor tilbyder kommunen forskellige indsatser i 
landdistrikterne afhængig af det enkelte områdes ressourcer og behov. ” Teksten tilføjes for at synliggøre 
kommunens indsatser på landdistriktsudvikling. ”
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Følgende tekst er slettet: 

”Derfor skal der være fokus på at sikre, at der også er muligheder i landsbyer og landdistrikter - både i form 
af planlægning samt understøttelse af private initiativer.”

Hovedstrukturtekst vedrørende landdistriktsudvalget.

Hovedstrukturteksten der beskriver landdistriktspolitikken. Der er udarbejdet en ny landdistriktspolitik i 
2019. Centrale elementer fra den nye landdistriktspolitik er indarbejdet i nye mål, hovedstrukturtekst og 
redegørelse til Ul. 1. 

”I Kommuneplanen er byerne udenfor Randers by inddelt i centerbyer, lokalbyer, landsbyer og mindre 
landsbyer, hvor centerbyer og lokalbyer ligger byzone, mens landsbyer og mindre landsbyer som udgangs-
punkt ligger i landzone. Denne skelnen har indflydelse på hvordan og hvor meget der kan bygges i byerne. 
Se desuden afsnittet om Bymønster ”. Teksten er slettet da dette beskrives i afsnit under Bymønter og Byg-
geri i det åbne land.  

Teksten ”Begrebet landsbyer anvendes i landdistriktspolitikken for alle byer og samlede bebyggelser uden-
for Randers by.” er omskrevet til ”Begrebet landdistrikter dækker alle byer og det åbne land udenfor Ran-
ders by.” 

Teksten ”Randers Kommune ønsker et stærkt samarbejde mellem landsbyer og kommunen. I samskabelse 
skal der ske udvikling i de landsbyer, der kan og vil.” er flyttet til redegørelsen for Ul.1.

Der er tilføjet et nyt underafsnit, som beskriver indsatser i landdistrikterne. Eksisterende hovedstrukturtekst 
som beskriver indsatser i landdistrikterne er omformuleret og indarbejdet i underafsnittet.  Der er tilføjet 
supplerende tekst, der beskriver indsatserne i landdistrikterne. 

Der er tilføjet tekst, der beskriver indsats om kommunens landsbypulje, markedsføring og strukturplaner. 
Teksten er tilføjet for yderligere at synliggøre hvordan kommunen strategisk arbejder med udvikling i land-
distrikterne.

Der er tilføjet ny tekst der beskriver formålet med by- og områdefornyelsesprojekter under underoverskrif-
ten ”landsbyfornyelse”. Jævnfør bekendtgørelse BEK nr 489 af 29/04/2019 omprioriteres puljen til byforny-
else til en ny landsbyfornyelsesramme.

Hovedstrukturtekst vedrørende byfornyelse og anvendelsen af byfornyelsesmidlerne er slettet, da disse for-
hold er beskrevet i lov om byfornyelse og reguleres gennem bekendtgørelser og vejledninger. 

Ændringer i retningslinjer

Retningslinje Ul. 1 :

”Byfornyelsesindsatsen skal udføres så helhedsorienteret som muligt og i samarbejde med de berørte bor-
gere for at sikre lokal forankring.”

Er omformuleret til:

”Indsatser i landdistrikterne bør udføres så helhedsorienteret som muligt og i samarbejde med de berørte 
borgere for at sikre lokal forankring.”

Ændringen i retningslinjen er sket med henblik på at sikre lokal forankring på tværs af forskellige indsatser i 
landdistrikterne. 

Følgende tekst er slettet i redegørelsen til Ul.1: 
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”Lov om byfornyelse og udvikling af byer” beskriver de forskellige former for byfornyelse, der kan benyttes. 
Ifølge loven påhviler det blandt andet byrådet at medvirke til at igangsætte en positiv udvikling og omdan-
nelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og private 
investeringer. Udgangspunktet for statens fordeling af de vejledende udgiftsrammer (statstilskuddet) er de 
objektive fordelingstal, der afspejler den enkelte kommunes relative andel af det samlede byfornyelses-
behov. Kommunen skal hvert år ansøge om at få del i statens udgiftsramme til byfornyelse, og den tildelte 
ramme udmeldes i første kvartal hvert år. Byrådet bestemmer, hvordan rammen skal fordeles på konkrete 
projekter. Støtten består i, at staten refunderer en vis procentdel, typisk mellem 33% og 50% af kommunens 
samlede udgifter til byfornyelsen. ”

Teksten er slettet da de beskrevne forhold indgår i lov om byfornyelse og reguleres gennem bekendtgørelser 
og vejledninger.

Følgende tekst er tilføjet i redegørelsen til Ul. 1: 

”Kommunen bør så vidt muligt gennemføre projekter og indsatser i landdistrikterne i samarbejde med lokal-
samfundet, for eksempel gennem samskabelsesprocesser og borgerinddragelse.  Alle strategiske indsatser, 
herunder lokale udviklingsplaner, strukturplaner og markedsføringsindsatser samt by- og områdefornyelses-
projekter bør som udgangspunkt tilrettelægges og gennemføres med inddragelse af lokalsamfundet. Lands-
byens borgere er en vigtig ressource for at skabe ejerskab til kommunale projekter og for at kunne aktivere 
landsbyens udviklingspotentiale. ”

Teksten er tilføjet for at fastlægge og tydeliggøre vigtigheden af, at borgerinddragelse og lokalt engagement 
i landdistrikterne. 
Retningslinje Ul. 2:

”Gennem by og områdefornyelsesprojekter skal der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes sær-
lige bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer”

Er ændret til:

”Gennem by- og områdefornyelsesprojekter skal der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes kul-
turarv, herunder særlige bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

Sætningen:

”Randers Kommune søger at anvende byfornyelsesmidlerne, så områdets kulturarv bidrager til forankringen 
af indsatsen hos de lokale borgere, som oplever øget stolthed ved deres landsby, boligområde, bykvarter 
mv.”

Er ændret til:

”Randers Kommune søger at anvende byfornyelsesmidlerne, så områdets kulturarv bidrager til at forankre 
indsatsen hos de lokale borgere. Ved at tage udgangspunkt i kulturarven tilstræbes, at de lokale borgere 
oplever øget stolthed ved deres landsby, boligkvarter, lokalområde mv.”

Følgende tekst er tilføjet redegørelsen til Ul.2:

”Begrebet kulturarv dækker over den faste kulturarv, for eksempel bygninger, strukturer og konstruktioner, 
samt den immaterielle kulturarv for eksempel lokale fortællinger, egnsretter eller folkeviser. ”

”Mange landsbyer har særlige kulturhistorie spor og flere landsbyer i Randers Kommune er udpeget som 
kulturmiljøer, blandt andet Spentrup, Hald og Udbyneder.”

”By- og områdefornyelsesprojekter skal så vidt muligt tilrettelægges med afsæt i landsbyernes kulturarv, den 
lokale identitet eller områdets særlige landskabelige træk. Projekterne bør tydeliggøre områdets kulturarv, 
formidle den lokale identitet eller understøtter områdets særlige landskabelige træk. ”
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Teksten er tilføjet med henblik på at sikre landsbyernes og områdernes kulturhistorie kvaliteter og lokale 
identitet. 

Følgende tekst er tilføjet redegørelse i Ul. 3:

”Naturen er et særligt aktiv for mange, som bosætter sig på landet. Derfor skal by- og områdefornyelser 
understøtte områdets natur- og landskabsværdier, for eksempel gennem øget tilgængelighed til rekreative 
områder eller information og formidling om kommunens naturområder. Gennem by- og områdefornyel-
sesprojekter bør kommunen gennemføre projekter, der skaber bedre adgang til naturen eller udvikling af 
rekreative områder.”
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Byggeri i landsbyer og det åbne land
Ændringer i mål

Ingen ændringer.

Ændringer i hovedstruktur

Det har været ønsket i højere grad at italesætte de muligheder, der er i landzonen. Dette skal samtidig ba-
lanceres med, at reglerne i landzonen ifølge planloven trods alt er strammere end i byzone.

Der tilføjes generel tekst om at landzonereglerne er strammere, og deres formål med at begrænse byudvik-
ling udenfor byzone og spredt bebyggelse i det åbne land.

Der tilføjes tekst om, at overflødiggjorte landbrugsbygninger og andre bygninger kan udnyttes til nye formål 
og er et vigtigt udviklingspotentiale i landdistrikterne.

Der tilføjes en kort indledende tekst om omdannelseslandsbyer som ramme for den nye retningslinje Bl. 5 
om omdannelseslandsbyer.

Ændringer i retningslinjer

I retningslinje Bl. 1 er der udført redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning (”jf. Planloven” 
ændres til ”ifølge planloven”). I den tilhørende redegørelse fjernes henvisninger til specifikke paragraffer i 
planloven, da disse risikerer at blive forældet hvis planloven ændres i løbet af planperioden.

I redegørelsen til Bl. 2 om hensyntagen til omgivelser og beskyttelsesinteresser i landzonen ifm. placering af 
ny bebyggelse og anlæg er tilføjet tekst om, at landsbyernes karakter ligeledes er et sådant hensyn. Dette 
nævnes allerede andetsteds på siden, men understreges hermed også i denne sammenhæng. Der tilføjes 
henvisning til kommunens landsbyregistrering fra 2012, som kan bidrage til at klarlægge landsbyernes kvali-
teter, men ikke er et bindende administrationsgrundlag for kommunens planlægning og sagsbehandling.

Der indsættes en ny retningslinje Bl. 3 om nye anvendelser af overflødiggjorte bygninger i landzone. Ret-
ningslinjen baseres på eksisterende redegørelse fra Kommuneplan 2017 om mulighederne for at ændre 
anvendelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger. Planlovens landzoneregler giver lignende muligheder 
til andre overflødiggjorte bygninger i landzone udover landbrugsbygninger, og retningslinjen omfatter derfor 
både landbrugsbygninger og andre bygninger. Retningslinjen lyder:

”Bl. 3 Overflødiggjorte landbrugsbygninger og andre bygninger i landzone kan tages i brug til hånd-
værks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig 
uden forudgående landzonetilladelse.”

I redegørelsen til den nye retningslinje Bl. 3 indskrives, at mindre virksomheder jf. landzonereglerne kan 
udvides op til 500 m2.

I redegørelse til Bl. 4 (tidligere Bl. 3 i Kommuneplan 2017) er tilføjet forklarende tekst om bymønsterets ind-
deling i landsbyer og mindre landsbyer.

Ny retningslinje om omdannelseslandsbyer tilføjes som Bl. 5: 

”Bl. 5 Der kan udpeges op til to omdannelseslandsbyer i områder med befolkningsmæssig tilbage-
gang, hvor en ændret landsbyafgrænsning kan forløse et uudnyttet bosætnings- eller erhvervspoten-
tiale. Omdannelseslandsbyen skal afgrænses på kort, og der skal fastsættes retningslinjer for landsby-
ens udvikling. ”

Retningslinjen er tilføjet efter ændring af planloven juni 2017, hvor muligheden for udpegning af omdan-
nelseslandsbyer blev tilføjet kommuneplankataloget. Retningslinjen skal rammesætte, hvordan kommunen 
prioriterer en eventuel udpegning af omdannelseslandsbyer. 

Redegørelsen til Bl. 5 er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre hvordan kommunen har til hensigt at vur-
dere potentielle udpegninger. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af erhvervsstyrelsens ”Vejledning 
om planlægning for omdannelseslandsbyer” fra januar 2020. 
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Ændringer i kort

Som konsekvensrettelse er landsbyafgrænsningerne i landsbyer, der er omfattet af kommuneplanens ram-
mer, blevet tilpasset, så de følger kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2021. Læs om eventuelle æn-
dringer af rammerne senere i forandringsrapporten.
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Byudvikling 
 
Ændringer i mål

Følgende mål:

Nå 100.000 indbyggere.

Lokalisere byudviklingen i byerne.

Arbejde for bæredygtig byudvikling.

Have plads til erhverv og bosætning i hele kommunen.

At kommunens byudviklingsområder skal under ét understøtte ambitionen om at øge tilflytningen.

At nyt boligbyggeri skal understøtte den private og kommunale service i centerbyerne.

At der skal være god mobildækning i 98% af kommunen, og der skal kunne tilbydes fiberbredbånd til alle, 
der ønsker det.

Erstattes med:

Byrådet vil:

•	 Skabe byer og bydele, der er gode at leve i.  
•	 Arbejde for en grøn og bæredygtig udvikling med respekt for fællesskab, natur og miljø
•	 Sikre at kommunen er en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune
•	 Sikre at nye bydele realiseres i den rigtige rækkefølge, så de supplerer hinanden frem for at konkur-

rere med hinanden.
•	 Sikre udvikling af mange boligtyper, der tilgodeser forskellige målgruppers behov og ønsker.

Ændringer i hovedstruktur

Afsnittet:

”Med den ideelle placering og en positiv befolkningstilvækst er der basis for at tiltrække både nye borgere 
og erhverv til Randers kommune, og Byrådets vision er at være en tiltrækkende bosætningskommune både i 
byer og landsbyer samt et attraktivt sted for virksomheder og iværksættere.

De vigtigste byudviklingsområder er placeret ved: Munkdrup, Assentoft, Langå, Spentrup, Over Hornbæk, 
Dronningborg, Helsted, Romalt og Paderup.”

Erstattes med:

Randers Kommune er i transformation og der er gang i mange store byggerier og nye bydele er på vej. 

Kommunens potentiale som attraktiv bosætningskommune skal forløses. Med udgangspunkt i mange byers 
fantastiske beliggenhed og de unikke udviklingsmuligheder i forhold til infrastruktur og natur, skal Randers 
kommunes kvaliteter udbredes i en endnu højere grad. Det skal ske med bæredygtighed for øje. 

Bæredygtig udvikling handler i høj grad om at tænke i helheder og planlægge langsigtet – fysisk, miljømæs-
sigt, socialt og økonomisk – samtidig med at vi skaber byer med bedre kvalitet – byer der er gode at bo i, 
arbejde i og besøge og hvor det er let at komme rundt. Grøn og bæredygtig udvikling handler om at finde 
balancen. Vi skal værne om den natur og de ressourcer og kvaliteter vi har. 

Ny byudvikling skal bidrage til at skabe nye muligheder og nye kvaliteter, men vi skal også tage udgangs-
punkt i det lokale, naturen og historikken. 

Vi skal sørge for, at vi - samtidig med, at Randers Kommune vækster - har fokus på, at byerne skal være gode 
byer at bo og leve i. Vi skal bygge byer med kvalitet og variation, og vi skal sikre, at vi inddrager nye arealer 
med omtanke. 

Randers Kommune er ikke en enlig ø, og i den globale verden skal vi samarbejde. Vi ligger tæt på andre sto-
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re byer, og vi kan dermed dele både oplevelser, bosætningsmuligheder, uddannelser og arbejdspladser, så vi 
understøtter og videreudvikler den østjyske byregion. 

De vigtigste byudviklingsområder udenfor Randers er placeret ved: Munkdrup, Assentoft, Langå, Stevnstrup, 
Øster Bjerregrav, Dronningborg, Spentrup og Helsted.   
De vigtigste byudviklingsområder centralt i Randers er Flodbyen Randers - Byen til Vandet, Kasernen, Spor-
byen Scandia, Møllestensgrunden samt generel fortætning af midtbyen.

Ændringer i retningslinjer

I redegørelse til retningslinje 1 tilføjes:

”Endvidere er klimatilpasning og vandafledning væsentlige hensyn i placering af byudvikling.”

Ændring i understøttende planprincip under retningslinje 4:

Ovenstående planer viser med rød stiblet eksempler på hvilke arealer der ikke skal tælles med når antal boli-
ger pr. ha. skal beregnes. 
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ERSTATTES AF:

Ovenstående plan viser planprincip fra Munkdrup og Munkdrup Bakker. De helt lysegrønne arealer skal ikke 
tælles med når antal boliger pr. ha. beregnes.

Retningslinje 6:

”Arealer til byudvikling skal som udgangspunkt udlægges inden for fremtidig byvækstområder”

Ændres til:

”Arealer til byudvikling skal som udgangspunkt udlægges inden for mulige fremtidige byvækstområder. I 
forbindelse med byudvikling skal områderne rammebelægges og lokalplanlægges og først her afsøges de 
konkrete muligheder og konflikter i forbindelse med byudvikling.”

Redegørelse til retningslinje 6:

”Ud over de kommuneplanlagte byudviklingsområder, har byrådet udpeget en række områder til fremtidig 
byvækst. Ved fremtidig byvækst forstås de arealer der kan rammebelægges efter planperioden, der løber 12 
år frem.

Ny byudvikling skal som hovedregel ske indenfor de arealer, der allerede er udlagt til fremtidig byvækst.

Når der udlægges arealer til konkret byudvikling, sker det som rammer for lokalplanlægningen. I rammerne 
beskrives områdets anvendelse, bebyggelsesmuligheder og andre særlige hensyn.”

Ændres til:

”Ud over de kommuneplanlagte byudviklingsområder, har byrådet udpeget en række områder til mulig 
fremtidig byvækst. Ved mulig fremtidig byvækst forstås de arealer der kan rammebelægges efter planperio-
den, der løber 12 år frem. Da områderne ligger ud over den 12 årige periode, er arealerne ikke screenet for 
eventuelle konflikter med naturinteresser, lavbundsarealer og lignende. Endvidere kan disse forhold ændre 
sig over tid. Områderne er således en indikation af, hvor den fremtidige byudvikling kan foregå.

Ny byudvikling skal som hovedregel ske indenfor de arealer, der allerede er udlagt til mulig fremtidig by-
vækst.
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Når der udlægges arealer til konkret byudvikling, sker det som rammer for lokalplanlægningen. I rammerne 
beskrives områdets anvendelse, bebyggelsesmuligheder og andre særlige hensyn. Områderne til mulig 
fremtidig byvækst er løst afgrænsede og vil skulle undersøges nærmere i forbindelse med en eventuel kom-
muneplanramme og efterfølgende lokalplan.”

Ændringerne sker, for at tydeliggøre betydningen af mulig fremtidig byvækst og de forbehold, der ligger i 
udpegningerne.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ændringer i kort 

Laget er konsekvensrettet efter ændringer i Kommuneplanens rammer. Disse ændringer er dokumenteret i 
afsnittet om forandringer heri. Laget er generelt justeret efter bevaringsværdige landskaber – det er der 
redegjort nærmere for i forandringsrapporten for Landskab og Geologi. 

Randers Nord (nord for Bjellerup ladegård): 
Justeret efter bevaringsværdige landskaber, se afsnit om forandringer i Landskab og Geologi. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Munkdrup: 
Helhedsplan er indarbejdet i Kommuneplanens rammer og fremtidig byvækst er justeret i ådalen og langs 
Clausholmvej. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Væth:  
Mulig fremtidig byvækst er slettet, da det er i konflikt med bevaringsværdige landskaber. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Langå: 
Langå nord er justeret jf. bevaringsværdige landskaber. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Gassum: 
Mulig fremtidig byvækst er slettet, da KP21 ikke lægger op til byudvikling i landsbyer, defineret som mere 
end 10 boliger over fire år. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer

Mejlby: 
Mulig fremtidig byvækst er slettet, da KP21 ikke lægger op til byudvikling i landsbyer, defineret som mere 
end 10 boliger over fire år. 

Kommuneplan 2017     Kommuneplan 2021 

Tjærby Diger: 
Mulig fremtidig byvækst er reduceret, så afgrænsningen ikke inkluderer bevaringsværdige sten- og 
jorddiger samt bevaringsværdige landskaber mod øst og giver mulighed for en udbygning af KP rammer 
1.08.B.14 og 1.08.B.3 og 1.08.B.12. Samtidig afrundes Randers by som i Kommuneplan 2017 mod øst 
parallelt med fremtidig ringvej med forbindelse til Østforbindelsen. Hermed sikres større afstand til 
fremtidig Østforbindelse i forhold til støj. Tilpasningen følger vedtagne vækstretninger i Planstrategi 2018. 

Kommuneplan 2017     Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

 

Romalt: 
Mulig fremtidig byvækst er reduceret jf. bevaringsværdige landskaber. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Gjerlev:  
Mulig fremtidig byvækst er justeret jf. bevaringsværdige landskaber. Mulig fremtidig byvækst er slettet 
mod øst, så der opnås en mere ren afrunding på muligheden for byudvikling. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Øster Bjerregrav: 
Mulig fremtidig byvækst er fjernet mellem Over Fussing og Øster Bjerregrav, så Over Fussing er en 
selvstændig enklave. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Randers NV: 
Mulig fremtidig byvækst er reduceret langs motorvej og i det vestlige hjørne grundet støj samt konflikt med 
naturinteresser udpeget i Grønt Danmarkskort. 

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Harridslev: 
Mulig fremtidig byvækst er reduceret jf. bevaringsværdigt landskab. Endvidere er byen afrundet i sydøstligt 
hjørne.  

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 

Hald: 
Mulig fremtidig byvækst er reduceret jf. bevaringsværdigt landskab.  

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Byomdannelse og fortætning 
 
Ændringer i mål

Følgende mål er tilføjet:

”Øge befolkningstætheden i Randers midtby igennem fortætning for at understøtte handels- og kulturlivet 
og udnyttelsen af den kollektive trafik.”

”Styrke de enkelte kvarterers identitet igennem målrettet byomdannelse på udvalgte arealer.”

Første mål er tilføjet på baggrund af den eksisterende tekst i hovedstrukturen i Kommuneplan 2017.

Andet mål er tilføjet på baggrund af Strategisk udviklingsplan for Randers midtby og udfoldes under ret-
ningslinje Bo.3.

Ændringer i hovedstruktur

I sætningen:

”Randers Kommune vil arbejde for, at der gradvist skabes større befolkningstæthed i og omkring midtbyen.”

Udvides til:

”Randers Kommune vil arbejde for, at der gradvist skabes større befolkningstæthed i og omkring midtbyen, 
på Flodbyen Randers – Byen til Vandets arealer og i nærhed til de rekreative værdier, hvor Gudenå møder 
Randers Fjord.”

Sætningen:

”Byomdannelse bør bygge på områdets historie og egenart.”

Flyttes til afsnittet nedenfor.

Afsnittet:

”Men det er en krævende øvelse alene af den grund, at de fleste stiller stadige større krav til deres bolig og 
at vi generelt bruger mere plads pr. beboer.”

Ændres til:

”Hermed skabes plads til flere mennesker i boliger af høj kvalitet, hvilket også kan bidrage til liv hele døgnet. 
Igennem balanceret omdannelse imødekommes krav til høj boligkvalitet og ønsker om mere plads pr. be-
boer.”

Afsnittet:

”Byomdannelse bidrager til en øget variation af bosætningstilbud i kommunen.”

Ændres til:

”Byomdannelse bidrager til en øget variation af bosætningstilbud i kommunen og understøtter områdets 
historie og egenart. Strategisk udviklingsplan for Randers midtby fra 2019 indeholder en række punkter 
omkring principper for fortætning, arealer med potentiale for omdannelse samt begrønning af midtbyens 
bygninger og byrum.”

Som indledende tekst til retningslinjer i afsnittet, der tager afsæt i Strategisk udviklingsplan for Randers 
midtby. 

Afsnittet:

”De vigtigste fremtidige byomdannelsesområder i Randers midtby bliver Nordkajen og Pieren samt Bombar-
dier. Det er uvist hvornår omdannelsen af disse arealer kan begynde, men der skal planlægges for udviklin-
gen allerede nu.”
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Ændres til:

”De vigtigste byomdannelsesområder i Randers midtby er havneomdannelsesprojektet Byen til Vandet samt 
omdannelsen af den tidligere togfabrik Scandia igennem projektet Sporbyen Scandia samt omdannelsen af 
Kasernen. Herudover er der en række mindre arealer med potentiale for byomdannelse og fortætning.”

Teksten er opdateret i forhold til navnene på byomdannelsesprojekter samt, at disse projekter er igangsatte.

Overskrift tilføjes:

”Midlertidig anvendelse i forbindelse med byomdannelse”

For at opdele teksten og øge læsevenligheden.

Ændringer i retningslinjer

I redegørelse til retningslinje 1 ændres ”byfornyelsesområder” til ”byomdannelsesområder”

Der tilføjes følgende retningslinje samt redegørelse:

”Bo. 2

Arealer med potentiale for byfortætning i Randers midtby er angivet på kort. Der kan tillades fortætning 
udover udpegningerne, såfremt projekterne er i overenstemmelse med øvrige retningslinjer for fortætning.

Redegørelse til Bo. 2

Strategisk udviklingsplan for Randers midtby udpeger en række områder med potentiale for fortætning. 
Strategien skal understøtte en bæredygtig fortætning, hvilket indebærer et koncentreret handelsliv og 
skaber muligheder for nye byboliger og byerhverv. Kortet viser både områder under planlægning, allerede 
planlagte områder og projekter under opførelse. Inden for kvarteret Sømmen (markeret med blåt på kortet 
nedenfor) skal projekter synliggøre den bagvedliggende bykerne og den unikke kulturarv heri. Endvidere 
skal projekter i Sømmen udvikles i sammenhæng med henholdsvis Flodbyen Randers - Byen til Vandet og 
områderne ved Regnskoven og Hvidemølle.”

Billedtekst

”Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Udpegning af områder med potentiale for omdannelse i midtbyen”

Retningslinjen tilføjes for at udpege potentielle omdannelsesområder jævnfør Strategisk udviklingsplan for 
Randers midtby. Der gælder særlige vilkår for projekter i Sømmen, hvilket beskrives i redegørelsen.

Der tilføjes følgende retningslinje samt redegørelse:

”Bo. 3

Fortætning i midtbyen skal tilpasses skala, karaktertræk og identitet i det pågældende kvarter og iscene-
sætte byens unikke bygningsarv

Redegørelse til Bo. 3

Strategisk udviklingsplan for Randers midtby inddeler bymidten i seks kvarterer med hver deres iboende 
kvaliteter. Områderne er;

•	 Kernen, kendetegnet ved bevaringsværdige huse, snørklede gader og koncentration 
af byens handels- og restaurationsliv

•	 Kulturstrøget, karakteriseret ved kulturinstitutionerne og det kunstnerisk præg i by-
rum og bygninger

•	 Østergadekvarteret, præget af bevaringsværdige bymiljøer og blandet anvendelse
•	 Sømmen, hvor forbindelsen mellem bykernen, Gudenå og Randers havn skal styrkes
•	 Vestervoldkvarteret, kendetegnet ved smalle, brostensbelagte gader og byhuse
•	 Klosteret, karakteriseret ved klosterbygningerne og som et grønt åndehul i byen

Fortætning og byomdannelse skal indpasse sig i og understøtte de enkelte kvarterers særlige identitet, skala 
og karaktertræk.”
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Billedtekst:

”Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Midtbyens kvarterer med hver deres særegne identitet”

Retningslinjen tilføjes, for at underbygge den strategiske opdeling af midtbyen i mindre kvarterer. Dette ind-
arbejdes derved i kommuneplanen, blandt andet som grundlag for lokalplanlægning.

Der tilføjes følgende retningslinje samt redegørelse:

”Bo. 4

Fortætning må ikke ske på bekostning af grønne rekreative områder og friarealer. Fortætning skal så vidt 
muligt understøtte og bidrage til grønne områder i midtbyen og adgangen til Gudenå og Randers Fjord.

Redegørelse til Bo. 4

Igennem strategisk udviklingsplan for Randers midtby arbejdes der for en grønnere midtby med højere 
kvalitet af grønne områder og samtænkning af investeringer, herunder ved nyt byggeri og klimatilpasnings-
projekter. Middelalderbyens trange gader medvirker til, at pladsen er knap og aktiviteterne koncentreret 
på et lille areal. Derfor skal det grønne også tænkes ind i forbindelse med nyt byggeri og renovering af eksi-
sterende byggeri i midtbyen. Dette kan ske igennem grønne forarealer, grønne facader eller begrønning af 
tagterasser.”

Denne retningslinje tilføjes for at understøtte den grønne strategi for midtbyen igennem kommuneplanlæg-
ning, som grundlag for lokalplaner med videre.”
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ændringer i kort 

Udsnit 1 

Afgrænsningen for Byen til Vandet er opdateret, så den stemmer overens med gældende afgrænsning 
anvendt i udbudsmaterialet for arkitektkonkurrencen i 2019. Som konsekvens af ny afgrænsning for Byen til 
Vandet er perspektivområdet syd for også justeret, så denne følger den sydlige kant af Byen til Vandet 
afgrænsningen. 

         
Kommuneplan 2017                   Kommuneplan 2021 

Udsnit 2 

Hvidemølleområdet er tilføjet som perspektivområde ud fra udviklingsudvalgets beslutning om 
afgrænsning af området i juni 2019.  

          
Kommuneplan 2017                                             Kommuneplan 2021 
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Flodbyen Randers  - Byen til Vandet
Dette er nyt afsnit for det største byudviklingsprojekt i Randers’ historie og teksten bygger på udviklingsplan 
for Byen til Vandet. Den tidligere tekst omkring Byen til Vandet under ”Randers midtby” udgår, fordi Byen til 
Vandet nu har sit eget afsnit.
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Byliv i Randers Midtby 
Ændringer i mål

Følgende mål udtages:

”At projekt ’Byen til Vandet’ har udviklet en helt ny Randers midtby, hvor middelalderbyen, åen og fjorden 
opleves som et hele”

”Styrke handelslivet”

”Fortætte Randers by, og øge antallet af boliger i Randers midtby blandt andet for at styrke det lokale kun-
degrundlag”

”Skabe synligt byliv centralt i Randers midtby ved at udvikle byrum med forskellige karakterer og identite-
ter”

Første mål er udtaget, men erstattet med en anden formulering der er kortere og mere tydelig. Målet udfol-
des under retningslinje Rm. 4. 

Andet mål er udtaget, da det opfattes som et hovedmål i det store træk - hvilket er en selvfølge. Hvor ønsket 
er at formulere målene som mere håndgribelige mål, der er med til at opnå hovedmålene.

Tredje mål er udtaget, men omtales under retningslinje Rm. 3 i forbindelse med omdannelse og anvendelse.

Fjerde mål er udtaget, men erstattet med en anden formulering der handler om tiltag i midtbyen i bredere 
omfang, på baggrund af den Strategiske udviklingsplan for Randers Midtby. 

Følgende mål tilføjes:

”Indgå i en konstruktiv dialog med et bredt udsnit af midtbyens aktører”

”Understøtte koblingen mellem byudviklingsprojektet ’Flodbyen Randers - Byen til Vandet’ og midtbyen”

”Udvikle tiltag der skaber mere kvalitet i midtbyen, og som gør midtbyen spændende og indbydende at bo 
og opholde sig i”  

”Styrke tilgængeligheden for alle trafikanter - gående, cyklister, bilister - med en demokratisk tilgang og fo-
kus på mobilitet”

Første mål er tilføjet på baggrund af initiativer fra den Strategiske udviklingsplan for Randers Midtby.

Andet mål er tilføjet på baggrund af eksisterende mål i Kommuneplan 2017, men er blevet formuleret kor-
tere og mere tydeligt. Målet har derudover stor indflydelse på midtbyens udvikling, hvilket udfoldes under 
retningslinje Rm. 4. 

Tredje mål er tilføjet på baggrund af initiativer og tiltag fra den Strategiske udviklingsplan for Randers Midt-
by. Målet udfoldes under retningslinje Rm. 1. 

Fjerde mål er tilføjet på baggrund af den Strategiske udviklingsplan for Randers Midtby. 

Ændringer i hovedstruktur

Hele teksten i hovedstruktur ændres og erstattes med følgende: 

”Randers midtby er kommunens centrum, og byder på hyggelige handelsgader med historisk arkitektur, spe-
cialbutikker og stemningsfyldte byrum med stort potentiale. Indsatsen for at styrke midtbyen er i stor fokus, 
ikke bare for Byrådet, men også for midtbyens aktører. 



- 34 -

Et af Byrådets visioner 2019-22, er at være en attraktiv bosætningskommune. En forudsætning for at trække 
flere borgere til er blandt andet en levende, attraktiv midtby. Et sted med gode mangfoldige oplevelser og 
events. Midtbyen skal fremstå som en samlet oplevelse, hvor detailhandel, kulturtilbud, spisesteder, ser-
viceerhverv og aktiviteter i byrummene går op i en højere enhed.

Succes kommer ved godt samarbejde, hvilket forventes at være nøglen til en velfungerende midtby. Am-
bitionen er, at Randers Kommune, forretningsindehavere, ejendomsejere, foreninger og lignende, i langt 
højere grad samarbejder med det fælles mål, at forskønne og opgradere det kvarter de er tilknyttet. På den 
måde kan vi sammen udvikle og styrke bymidten som et socialt og kulturelt mødested - et kraftcenter og en 
katalysator for udvikling og vækst i hele Randers Kommune.

Byrådet har med Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby vedtaget 4 strategier, som værende retnings-
linjer for midtbyens udvikling. Med udgangspunkt i strategierne, er der udpeget en række initiativer og 
handlinger, der skal understøtte og styre udvikling mod en mere levende og attraktiv midtby”

BILLEDE tilføjes med Billedteksten:

”Strategisk udviklingsplan for midtbyen: De 4 strategier, der sætter retningen for midtbyens udvikling”

Teksten er ændret med det formål at skille omdannelse og udvikling i midtbyen fra detailhandel, hvilket har 
sit eget afsnit. Derudover omhandler eksisterende afsnit i Kommuneplan 2017 meget om ’Byen til Vandet’ 
– hvilket har indflydelse – men det former ikke midtbyens udvikling. ’Byen til Vandet’ har desuden fået sit 
eget afsnit og er derfor nedtonet i midtbyafsnittet.  
Dette afsnittet er i stedet skrevet på baggrund af den Strategiske udviklingsplan for Randers Midtby, med 
udgangspunkt i hvordan planens strategier og initiativer griber ind i den fremtidige planlægning for omdan-
nelse og udvikling i midtbyen.

Følgende afsnit tilføjes i hovedstruktur: 

”Retningslinjerne er fastsat ud fra de 4 strategier og sætter retningen for den fremtidige fysiske planlægning 
og udviklingen i Randers Midtby. Retningslinjerne skaber sammenhæng mellem midtbystrategien, kommu-
neplanen og lokalplaner for midtbyen.”

Afsnittet tilføjes som en indledning/overgang til retningslinjerne. Afsnittet understreger, at der er tænkt i 
sammenhænge i forhold til den overordnede fysiske planlægning. 

Ændringer i retningslinjer

Følgende retningslinje samt redegørelse tilføjes:

”Rm. 1

Randers midtby skal tilbyde en række tiltag, der gør det interessant og oplevelsesrigt at bevæge sig igennem 
gaderne og tage ophold på pladser og i byrum.

Redegørelse til Rm. 1

Oplevelserne i midtbyen skal være af god kvalitet, kommunikeres tydeligt og se godt ud. Byrummene 
skal udvikles med karakterer der understøtter stedets særlige identitet og atmosfære. Midtbyen skal 
have indhold der er værd at komme efter - aktiviteter, oplevelser og steder med en inviterende ind-
retning hele året rundt. Midtbyen skal tilbyde besøgende bedre forbindelser til handelsområdet. Den 
besøgenes oplevelser og orientering inde i midtbykernen skal prioriteres, så det er sikkert og trygt at 
færdes i handelsgaderne. 

Læs blandt andet om tiltaget ’oplevelsesruter’ og flere andre i den Strategiske Midtbyplan.”

BILLEDE tilføjes med billedteksten:

”Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Oplevelsesruter til bykernen”

Retningslinjen tilføjes for at understrege vigtigheden i de indsatser og tiltag der er beskrevet i den Strategi-
ske udviklingsplan for midtbyen. 
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Følgende retningslinje samt redegørelse tilføjes:

”Rm. 2

Udvikling og tiltag i midtbyen skal for så vidt muligt ske gennem grønne og bæredygtige løsninger.

Redegørelse til Rm. 2

En politisk målsætning er, at Randers skal være en grøn og bæredygtig by, der tænker i helheder og 
sammenhænge. Byen skal fremtidssikres med respekt for natur og miljø igennem klimavenlige løsnin-
ger. Rekreative løsninger skal sammentænkes med eksempelvis regnvandshåndtering, der kan give 
flere kvaliteter til byens gader og byrum. 

Læs mere om klimatilpasning i midtbyen her.”

Retningslinjen tilføjes for at følge Byrådets vision 2019-22, hvor det er en politisk målsætning af Randers 
Kommune har en grøn og bæredygtig udvikling. Dette skal overføres og bruges i den fysiske planlægning i 
midtbyen. 

Følgende retningslinje samt redegørelse tilføjes:

”Rm. 3

Omdannelse og anvendelse i midtbyen skal skabe synergi mellem et koncentreret handelsliv og nye mulig-
heder for attraktive byboliger og byerhverv.

Redegørelse til Rm. 3

Randers Midtby har masser af potentiale og der er plads til gode initiativer. For at styrke udviklingen 
og det attraktive handelsmiljø, skal der arbejdes aktivt for at tiltrække investorer til de muligheder for 
byboliger og byerhverv, som opstår i midtbyen. 

Der skal arbejdes på at skabe synergi mellem forskellige anvendelser, som giver en spændende midt-
by, der appellerer bredt. Flere boliger i midtbyen og nye typer af byerhverv vil kunne bidrage til liv 
uden for butikkernes åbningstider.”

Retningslinjen tilføjes for at underbygge den nye strategi for midtbyen, jævnført den Strategiske udviklings-
plan, hvor der skal tænkes anderledes i forhold til anvendelse. En del af strategien er visionen om midtbyen 
som et mødested hele døgnet, hvilket blandt andet understøttes af flere boliger. Dette indarbejdes derved i 
kommuneplanen, blandt andet som grundlag for fremtidig lokalplanlægning.

Følgende retningslinje samt redegørelse tilføjes:

”Rm. 4

Midtbyen skal udvikles i sammenhæng med byudviklingsprojektet ’Flodbyen Randers - Byen til Vandet’. 

Redegørelse til Rm. 4

Med projektet ’Flodbyen Randers – Byen til Vandet’ omdannes arealerne ved Randers havn og natu-
ren trækkes helt ind i midtbyen og forbinder de store naturområder ved floddeltaet i øst med fjord-
landskabet i vest. På den måde styrkes den unikke nærhed mellem middelalderbykernen og naturen, 
som kendetegner Randers midtby.

Byudviklingsprojektet er en omdannelse af Randers by og havn, som vil have stor indflydelse på midt-
byen. Dytmærsken, busterminalen og den nederste del af Østervold er en del af afgrænsningen for 
Flodbyen Randers, hvilket griber langt ind i midtbykernen. Her skal der skabes sammenhæng, der bin-
der byudviklingsprojektet op på midtbyen og de eksisterende forbindelser. 
Samtidig er Flodbyen Randers - Byen til Vandet et infrastrukturprojekt, der skal løse trængselsproble-
merne ved Randers bro, som vil bevirke mindre trafik på Havnegade, der adskiller midtbyen og vandet 
og vil få stor betydning for midtbyens forbindelse til vandet og naturen – hvilket er to af de helt store 
og unikke kvaliteter ved Randers midtby.

Se afsnit om Flodbyen Randers - Byen til Vandet.”

Retningslinjen tilføjes for at følge Byrådets vision 2019-22, hvor ’Byen til Vandet’ er en politisk målsætning. 
’Byen til Vandet’ er et langsigtet byudviklingsprojekt, der får betydning for vækst og udvikling ikke bare for 
midtbyen men for hele Randers Kommune. ’Byen til Vandet’ har sit eget afsnit, hvilket der linkes til. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Erhverv 
Ændringer i hovedstruktur 

Hovedstrukturen er revideret med udgangspunkt i byrådets Erhvervs- og turismepolitik fra 2019. Der er lagt 
vægt på, i det omfang det giver mening, kun at medtage indhold fra politikken, som relaterer sig til fysisk 
planlægning og kommuneplanens virkeområde. Således indgår der ikke længere afsnit om fx opkvalificering 
af arbejdskraft, som der gjorde i Kommuneplan 2017. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Erhvervsområder 
Ændringer i mål 

Mål 1 ændres fra ”Forebygge miljøkonflikter mellem virksomheder og omgivelser blandet andet igennem 
miljøklasse” til ”Forebygge miljøkonflikter mellem virksomheder og omgivelser”. Ændringen sker, da det er 
vurderet, at detaljeringsniveauet omkring brug af miljøklasser er lidt for dybt ift. at stå i et mål. 
Miljøklasserne behandles fortsat i retningslinjerne, og ændringen er således af mindre karakter. 

Mål 2, 4 og 5 videreføres fra Kommuneplan 2017 til Kommuneplan 2021 uden ændringer. 

For at få færre mål på siden og dermed gøre teksten mere overskuelig, reduceres antallet af mål fra seks til 
fire mål: Mål 3, ”Altid have mindst ét større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders 
efterspørgsel” udgår som mål og indskrives i stedet i brødteksten. Mål 6, ”Sælge erhvervsjord ud fra ønsket 
om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder” udgår som mål, da det vurderes at den 
eksisterende brødtekst om salg af erhvervsjord dækker emnet tilstrækkeligt. 

Ændringer i hovedstruktur 

Der indsættes tekst om planlægningsprincipper for erhvervslokalisering som indledning til retningslinjerne. 
Det nævnes, at bymidterne skal være attraktive for kontor- og serviceerhverv, og at erhvervsarealer i 
umiddelbar tilknytning til motorveje og det øvrige overordnede vejnet primært skal forbeholdes 
transporttunge virksomheder. Ved lokalisering skal der desuden tages miljømæssigt og visuelt hensyn til 
omgivelserne. 

Mål 3 fra Kommuneplan 2017 om altid at have mindst et større erhvervsareal, der kan imødekomme større 
virksomheders efterspørgsel, indsættes som nævnt ovenfor i brødteksten. 

Ændringer i retningslinjer 

I redegørelse til retningslinje Er. 1 er der fjernet tekst om kommunens to vigtigste erhvervsområder, samt 
et afsnit om at erhvervsarealer vest for E45 ved afkørsel 43 ikke ligger i Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser og derfor er optimalt placeret. Efter statens nye grundvandskortlægning ligger 
arealerne i indvindingsoplande til almene vandværker, og der er således andre drikkevandshensyn end OSD 
i området. 

I retningslinje Er. 3 er der sket redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. ”I de enkelte 
erhvervsområder skal der være bestemmelser for, hvilke typer af virksomheder, der kan placeres.” ændres 
til ”I de enkelte erhvervsområder skal der fastsættes bestemmelser for, hvilke typer af virksomheder, der 
kan placeres.” 

I redegørelse til retningslinje Er. 3 er der sket redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. 

Ændringer i kort 

Kortet på siden viser fortsat en oversigt over alle erhvervsområder i kommuneplanen. Kortet er opdateret, 
så eventuelle ændringer i rammernes afgrænsninger er indarbejdet, og kortet netop tager udgangspunkt i 
rammerne for Kommuneplan 2021. Se evt. beskrivelser af ændringer af erhvervsrammerne andetsteds i 
forandringsrapporten. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav 
Ændringer i mål 

Rækkefølgen på målene er ændret, så risikovirksomheder nævnes før energitunge virksomheder. Teksten 
er den samme. 

Ændringer i hovedstruktur 

Redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. 

Ændringer i retningslinjer 

Rækkefølgen på retningslinjerne er ændret, så risikovirksomheder nævnes før energitunge virksomheder. 

Retningslinje Vi. 1 (tidligere Vi. 3 i Kommuneplan 2017) om risikovirksomheder omformuleres for at 
tydeliggøre, at planlægningszonen er en opmærksomhedszone og ikke en forbudszone. Retningslinjen 
ændres fra: ”Indenfor planlægningszonen for risikovirksomheder, må der ikke planlægges for aktiviteter 
som medfører større forsamlinger af mennesker. Risikoanlæg ses på kort.” Til: ”Indenfor planlægningszonen 
omkring risikovirksomheder skal planlægningen tage hensyn til risikoen for større uheld. Risikoanlæg ses på 
kort.” 

Redegørelsen til Vi. 1 suppleres med en definition af begrebet risikovirksomheder jf. risikobekendtgørelsen. 
Desuden tilrettes punktopstillingen med de funktioner, der kun under særligt hensyn til risikoen for større 
uheld kan planlægges for indenfor planlægningszonen, så den indeholder alle de funktioner, der skal tages 
hensyn til jf. bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. 

Ændringer i kort 

To nedlagte risikovirksomheder er fjernet fra kortet over risikovirksomheder. Kortet suppleres for den 
tilbageværende risikovirksomhed, Yara, med virksomhedens planlægningszone jf. dens miljøgodkendelse, 
da kun konsekvenszonen fremgik af Kommuneplan 2017, men planlægningszonen også er relevant. 

Kommuneplan 2017: Kommuneplan 2021: 
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Produktionserhverv
Temaet er et helt nyt tema i kommuneplanen. Det er udarbejdet på baggrund af en ændring af planloven fra 
2017, som muliggjorde planlægning for produktionserhverv med tilhørende konsekvensområder og trans-
formationsområder.

Ændringer i mål

Helt nyt indhold. Der er udarbejdet tre nye mål:

•	 give produktionserhverv gode betingelser for at opretholde deres aktiviteter i områder, som er ud-
peget til produktionserhverv. 

•	 forebygge fremtidige miljøkonflikter omkring områder forbeholdt produktionserhverv gennem ud-
pegning af konsekvensområder

•	 under hensyn til virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder understøtte strategisk byomdan-
nelse omkring eksisterende produktionsvirksomheder i områder med særlige byudviklingsinteresser

Ændringer i hovedstruktur

Brødteksten introducerer konceptet produktionsvirksomheder i planloven, den nationale interesse i at be-
skytte deres drifts- og udviklingsmuligheder, de områder der udpeges til at skulle forbeholdes produktions-
erhverv samt transformationsområdet omkring Verdo Kraftvarmeværk og ønsket om at omdanne omgivel-
serne som en del af byudviklingsprojektet Byen til Vandet.

Ændringer i retningslinjer

Helt nyt indhold. Der er udarbejdet fire retningslinjer:

Pv. 1 Områder til produktionsvirksomheder med tilhørende konsekvensområder og transformations-
områder udpeges som vist på kort.

Pv. 2 Områder til produktionsvirksomheder skal forbeholdes produktionsvirksomheder, transport- og 
logistikvirksomheder, herunder erhvervshavne, og skal friholdes for anden anvendelse uden tilknyt-
ning til sådanne virksomheder.

Pv. 3 Ved ny planlægning eller ændret anvendelse indenfor konsekvensområder skal der være særligt 
fokus på at sikre produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder. 

Pv. 4 Inden for transformationsområdet kan der på særlige vilkår planlægges for boliger med en per-
manent, mindre overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier på boligbebyggelsens facade i før-
ste række mod eksisterende produktionsvirksomhed.

Hver retningslinje har tilhørende redegørelse, som udfolder baggrunden for udpegningerne og fortolknin-
gen af retningslinjerne.

Ændringer i kort

Helt nyt indhold.

Der er udpeget to områder, som skal forbeholdes produktionsvirksomheder, to konsekvensområder omkring 
dem samt ét transformationsområde.

Udpegningerne ved Verdo:

•	 Område til produktionsvirksomheder: Udpegningen omfatter de arealer/aktiviteter, som indgår i 
Verdos miljøgodkendelse.

•	 Konsekvensområde: Verdos konsekvensområde udpeges som den vejledende standardafstand på 
500 meter fra virksomheden med nogle tilpasninger. Eksisterende rammeområder til miljøfølsomme 
anvendelser fratrækkes, da Verdo ifølge sin miljøgodkendelse allerede skal overholde støjgrænse-
værdier her. Verdo har desuden tilladelse til at overskride støjgrænseværdierne 100 meter ind i den 
nordlige del af et rammeområde til rekreative formål sydøst for virksomheden, og konsekvensområ-
det udvides derfor tilsvarende ind i rammen.

•	 Transformationsområde: Transformationsområdet udpeges som den del af Verdos konsekvensom-
råde, som ligger indenfor Byen til Vandets afgrænsning.
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Udpegninger ved den fremtidige Randers Havn:

•	 Område til produktionsvirksomheder: Udpegningen omfatter størstedelen af områderne, der er 
lokalplanlagt til erhvervs- og kajaktiviteter ved den nye havn. Desuden medtages et spulefelt øst for 
havnen, da dette er en ønsket fremtidig udviklingsetape for havnen.

•	 Konsekvensområde: Udlægges som standardafstanden på 500 meter tillagt en ekstra afstand på 
yderligere 150 m (i alt 650 meters konsekvensafstand) fra den planlagte kajkant jf. lokalplanen. Den 
ekstra afstand til kajen skal tage højde for støj fra skibe (lastning, lodsning og hjælpemaskineri), som 
ligger ved kaj. Det vil være sandsynligt, at støjgrænseværdierne om natten vil kunne overskrides for 
etageboliger indenfor denne afstand (40 dB(A)).
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Detailhandel 
Ændringer i hovedstruktur 

Hovedstrukturen er for afsnittet om Randers Bymidte revideret med udgangspunkt i den ’strategiske midt-
byplan’ som byrådet vedtog december 2019. Midtbyplanen afløser hermed den tidligere politik, der tog ud-
gangspunkt i Plan09-projektet. 

Der er lagt vægt på, i det omfang det giver mening, kun at medtage indhold fra politikken, som relaterer sig 
til detailhandelsplanlægning, nye strategier for bymidten og kortlægningen af midtbyens centrale byrum. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Detailhandelsstruktur 
Ændringer i mål 

Følgende mål tilføjes: 

”I indeværende planperiode udarbejde en ny detailhandelsanalyse med opgørelse af de enkelte butiksom-
råders detailhandel og restrummelighed” 

Målet er tilføjet, fordi den sidste registrering blev udført i forbindelse med analyse af detailhandel og rest-
rummelighed i 2016 med Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013. 

Målet: 

Sikre dagligvareforsyningen i bymidten, med dagligvarebutikker på op til 5.000 m2. 

Ændres til 

Sikre dagligvareforsyningen i Randers bymidte, med dagligvarebutikker på op til 5.000 m2. 

Ændringen sker, for at tydeliggøre, at det ikke er bymidterne i centerbyerne, det drejer sig om. 

 

Ændringer i retningslinjer 

Ingen ændringer. 

 

Ændringer i kort 

Det samlede kort over kommunens detailhandelsstruktur er sammensat af de enkelte detailhandelstemaer, 
og de konkrete ændringer er gennemgået i de efterfølgende temaer for hhv. Randers Bymidte, Bymidter i 
centerbyerne, Bydelscentre, Lokalcentre, Aflastningscenter Paderup og Områder til pladskrævende varer. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Randers bymidte 
Ændringer i mål 

Følgende mål udtages: 

”Udvikle Randers bymidte mod en endnu højere grad af spændende servicefunktioner, klynger af selvstæn-
dige butikker med unikke produkter af høj kvalitet og et spændende bymiljø”. 

”Styrke tilgængeligheden for alle trafikarter. Skabe en klar rollefordeling mellem områder for biler, for fod-
gængere og for alle trafikarter samt etablering af gode cykelparkeringsforhold nær butikslivet”. 

”Udvikle områderne ved ankerpunkterne (se afsnit om handelsruten nedenfor) som spændende og attrak-
tive ankomstpunkter”. 

Målene udtages da de har et overlap med målene i afsnittet ’Byliv i Randers Midtby’ under Udvikling i byer 
og landdistrikter, samt ændret målsætning formet af den ’strategiske midtbyplan’ som byrådet vedtog de-
cember 2019. 

Følgende mål er tilpasset med mindre ændringer: 

Fra: ”At aktive pladser på centrale steder er med til at skabe bylivet. I større byer som Randers er restaurati-
oner, sundhedstilbud mv. også med til at skabe liv og attraktion. Aktiviteter i byens rum skal tænkes sam-
men med butikkerne og parkeringspladserne, så der skabes et synligt byliv centralt i byen. Der kan arbejdes 
med at udvikle byrum med forskellige karakterer for at understøtte et områdes særlige identitet.” 
Til: ”Understøtte samspillet mellem detailhandel og midtbyens mange andre aktiviteter og funktioner, for at 
de sammen kan skabe endnu mere at komme efter i midtbyen.” 

Fra:  ”Understøtte byudviklingsprojektet Byen til Vandet ved at give mulighed for butikker på den inderste 
del af Pieren”. 
Til:  ”Understøtte muligheden for at etablere en ny handelsgadestruktur fra Dytmærsken og ned mod hav-
nen til Bolværksgrunden, som en sammenkobling til byudviklingsprojektet ’Byen til Vandet’”. 
 
Fra:  ”At dagligvarebutikker skaber et stort dagligt kundeflow og er med til at styrke bymidtens bosætnings-
kvaliteter”. 
Til:  ”Understøtte muligheden for at etablere velplacerede dagligvarebutikker i midtbyen, da de skaber et 
stort dagligt kundeflow og er med til at styrke midtbyens bosætningskvaliteter.” 
 
Fra: ”Indgå i en konstruktiv dialog med detailhandlens parter om behovene og potentialerne. Det er afgø-
rende, at detailhandlen driver indsatsen. Det kan eksempelvis være afholdelse af lokale madmarkeder eller 
andre events, markedsføring af byens potentialer i forhold til nye tilflyttere eller alternative anvendelser af 
de tomme butikslokaler”. 
Til:  ”Indgå i en konstruktiv dialog med detailhandlens parter om behovene og potentialerne. Det er afgø-
rende, at detailhandlen driver indsatsen”. 
Målene er tilpasset med mindre ændringer for at præcisere målet og gøre det mere læsevenligt. 
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Ændringer i hovedstruktur 

Brødtekst om ’Styrke "Handelsruten" i midtbyen’, er udskiftet med ny tekst om ’MIDTBYPLANEN - Det stra-
tegiske arbejde med at skabe en levende midtby’. 

Afsnittet ændres, som resultet af den ’strategiske midtbyplan’ som byrådet vedtog december 2019. 

 

Ændringer i retningslinjer 

I forbindelse med at byrådet vedtog nyt ’Princip for udformning af fremtidig bebyggelse på busterminalom-
rådet’ den 6. november 2017 blev planerne for et overdækket butikscenter i midtbyen opgivet.  I forlængelse 
af byrådets valg af scenarie 4A for Byen til Vandet forventes området for Busterminalen og Bolværksgrun-
den at være første etape. Delområdet er et koblingssted mellem den middelalderlige midtby og arealerne 
ved vandet, og derfor vil det være mest hensigtsmæssigt at planlægge for en åben, bymæssig struktur i om-
rådet, der leder borgere og besøgende i midtbyen ned til vandet. 

Som følge af ovenstående er følgende udeladt i Bm. 1: 

”dvs. at der bl.a. kan være mulighed for et nyt overdækket butikscenter og op til 2 nye udvalgsvarebutikker 
på mere end 2.000 m2.” 

I Bm. 2 er max arealet for dagligvarer hævet og max arealet for udvalgsvarer slettet som følge af mulighe-
der i Planloven, paragraf 5, stk. 2. 

Som følge af ovenstående er følgende udeladt i Bm. 3: 

”Der vil i forbindelse med eventuelt anlæg af butikscenter kunne indarbejdes tilstrækkeligt med parkerings-
pladser.” 

Følgende retningslinje er ændret: 

Bm. 4 

Retningslinjen Bm. 4 omhandlende et overdækket butikscenter fra Kommuneplan 2017 udgår og erstattes 
af en ny retningslinje: 

”Bm. 4 

Når man ankommer til Randers midtby, skal det være nemt at finde vej - først til parkeringsmuligheder og 
derefter til handelsgaderne. Adgangen til parkeringspladser er et vigtigt parameter for en handelsby. 

Redegørelse: 

Midtbyen tilbyder mange parkeringspladser, og det er altid muligt at finde et sted at holde. Forbindelserne 
fra de større parkeringspladser til gågadenettet og kommunikationen om, hvor der er ledige pladser kan 
dog forbedres, og give en bedre oplevelse for både gæster og beboere. 

Byrådet har med den strategiske midtbyplan en vision om, at genetablere en tydelig og dynamisk digital 
parkeringshenvisning, samt sikre indbydende oplevelsesruter fra parkeringspladser og attraktioner i midt-
byens periferi til bykernen og handelsgaderne.” 

Retningslinjen tilføjes på baggrund af Strategi for Randers Midtby. 
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Ændringer i kort 

 
Oversigtskort med centerområdet for Randers bymidte 

Det er et politisk ønske at sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem de to vigtige udbudspunkter Randers 
Midtby og aflastningscenter Paderup. I indeværende planperiode er det desuden et politisk ønske at styrke 
midtbyen gennem nye initiativer som den strategiske udviklingsplan for midtbyen, der blev vedtaget af by-
rådet i december 2019. 
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Udsnit 1 - Området syd for fjorden 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Med Kommuneplan 2021 foreslås hele den del af bymidtens centerområde, der ligger syd for Randers Fjord 
taget ud af centerområdet. Denne del af centerområdet blev oprindeligt udlagt i forbindelse med Kommu-
neplan 1997, og området var tiltænkt nye butikker, og navnlig større butikker, der vanskeligt kunne indpas-
ses i den eksisterende bymidte. 

I den mellemliggende periode er den detailhandelsmæssige udvikling syd for fjorden ikke alene udeblevet, 
men udviklingen i midtbyen har i samme periode oplevet et stigende pres med tilbagegang for den traditio-
nelle detailhandel. Med det drastiske skridt at udtage hele dette område af bymidtens centerområde er det 
intensionen at styrke fokus på den del af centerområdet, der er omfattet af den strategiske udviklingsplan 
for midtbyen. 

Med den øgede koncentration af centerområdet er det ydermere hensigten at styrke den vigtige forbindelse 
mellem midtby og den fremtidige ’Flodbyen Randers’. Forventningen er at Bolværksgrunden, med nye cen-
terfunktioner, ikke alene vil komme til at spille en central rolle som ”koblingspunkt” mellem midtbyen og 
den nye bydel på havnearealerne, men i lige så høj grad for byudviklingen syd for fjorden f.eks. på den 
gamle slagterigrund ved Strømmen. 
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Udsnit 2 - Området ved mediehuset 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Den del af bymidtens centerområde, der ligger øst for Rosenørnsgade, i området ved mediehuset, foreslås 
udtaget af centerområdet. Området indeholder i dag ingen detailhandel, foruden at områdets udtagelse 
dels øger fokus på den strategiske udviklingsplan for midtbyen og dels vil Bolværksgrunden hermed komme 
til at udfylde rollen som ”koblingspunkt” mellem midtbyen og den nye bydel på havnearealerne. 

 

Udsnit 3 - Området ved Politigården 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Den del af bymidtens centerområde, der ligger umiddelbart syd for Dragonvej, foreslås udtaget af center-
området. Området indeholder i dag en række funktioner, som hverken på kort eller lang sigt forventes at 
komme til at indeholde detailhandel, herunder Østjyllands Politi i Randers (Politigården), den katolske Kirke 
’Jesu Hjerte Kirke’, Børnehaven Dragonvej og boliger i den tidligere Dragonkaserne. 
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Udsnit 4 - Området øst for Reiersensvej 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Den del af bymidtens centerområde, der ligger umiddelbart øst for Reiersensvej, foreslås udtaget af center-
området. Området indeholder i dag en række funktioner, som hverken på kort eller lang sigt forventes at 
komme til at indeholde detailhandel, herunder Børnehaven Bredstrupsgade og boligkarréen mellem Reier-
sensvej, Bredstrupsgade, Steen Blichers Gade og Hobrovej. 

 

Udsnit 5 - Området øst for Steen Blichers Gade og syd for Søren Møllers Gade 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Den del af bymidtens centerområde, der ligger umiddelbart øst for Steen Blichers Gade og syd for Søren 
Møllers Gade, foreslås udtaget af centerområdet. Området indeholder i dag en række funktioner, som hver-
ken på kort eller langt sigt forventes at komme til at indeholde detailhandel, herunder Områdecenter Linde-
vænget (kombinerede pleje-, demens- og ældreboliger) og bebyggelse til boligformål, hvor stueetagen ikke 
længere benyttes til detailhandel. 
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Udsnit 6 - Område nord for Markedsgade 

 

Afgrænsningen er ændret fordi: 

Området umiddelbart nord for Markedsgade foreslås overført til centerområdet. Området indeholder i dag 
serviceerhverv. Tilføjelsen vil skabe mulighed for at Markedsgade på hele strækningen mellem Vester-
vold/Mariagervej og Gl. Hadsundvej kan formes som en sammenhængende handelsgade. 

 

Udsnit 7 - Området ved Randers Station 

 

Afgrænsningen er ændret fordi:  

Området umiddelbart syd for Jernbanegade foreslås overført til centerområdet. Området indeholder i dag 
Randers Station. Med områdets tilføjelse vil Randers Station naturligt få del i og kunne indgå i midtbyens 
centerfunktioner på linje med Randers Busterminal. Hermed kan stationsområdet i fremtiden indeholde cen-
terformål, der naturligt kan understøttes af Randers Station som trafikknudepunkt. 

 

Ændringer i linkboks 

Link til den Strategiske Midtbyplan er tilføjet. 

Der refereres til den strategiske midtbyplan i både hovedstruktur og retningslinjer. 
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Tabel til retningslinje 1 er ændret som konsekvens af ændringer i afgrænsningen af midtbyen: 

Tabel Randers bymidte - Kommuneplan 2021 

  Nuværende de-
tailhandel m2* 

Restrummelig-
hed m2* 

Samlet ramme 
m2 Maks. str. dagligvare Maks str. ud-

valgsvare 

Randers 54.600 25.000 79.600 5.000 2.000 

1.01.C.1 - 1.01.C.11       3.500 2.000 

1.01.C.13 (NY)    3.500 2.000 

1.02.C.1       1.500 1.500 

1.01.C.12       1.000 2.000 

1.01.B.1 > 1.01.BE.11       3.000 1.500 

1.01.B.2       3.000 1.500 

1.01.B.3       1.000 1.200 1.000 

1.01.B.4       3.000 1.000 

1.01.B.5    3.000 1.000 

1.01.BE.1       1.000 1.200 1.000 

1.01.BE.2 - 1.01.BE.6       3.000 1.500 

1.01.BE.7       1.0001.200 2.000 

1.01.BE.8       3.000 1.500 

1.01.BE.9       1.500 1.500 

1.01.BE.10       1.000 1.000 

1.01.BE.11       3.000 1.500 

1.01.BE.12 (NY)    3.000 1.500 

1.02.B.1 -1.02.B.2       1.500 1.500 

1.02.B.6       1.500 1.500 

1.02.B.34       1.500 1.500 

1.02.B.45       1.500 1.500 

1.02.BE.5       1.500 1.500 

1.02.BE.8 (NY)    1.000 500 

1.02.BE.9 (NY)    1.200 -  

1.02.BE.17       3.000 1.500 

1.02.E.1 (NY)    1.500 1.500 
*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommune-
plan 2013. 

Med den moderniserede Planlov blev der mulighed for ny planlægning for butikker. Der foretages derfor en 
generel justering af butiksstørrelsen for de rammeområder i Randers bymidte, hvor dagligvarebutikker er 
angivet med et butiksareal mindre end 1.200 m2 så de fremadrettet angives til et butiksareal på maksimalt 
1.200 m2. Ændringerne omfatter rammeområderne 1.01.B.3, 1.01.BE.1 og 1.01.BE.7. 
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For dagligvarebutikker i Randers bymidte gælder desuden, at der kan tillægges op til 200 m2 til personale-
kantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 -

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Bymidter i centerbyerne 
Ændringer i hovedstruktur 

Ingen ændringer i hovedstrukturen. 

 

Ændringer i retningslinjer 

”Tabel Bymidter” er flyttet og lagt ind under redegørelse til retningslinje 1. 

 

Ændringer i kort 

Ingen ændring i afgrænsningen centerområderne. 
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Bydelscentre 
Ændringer i hovedstruktur 

Afsnittet: 

”I Randers by er der udpeget 8 bydelscentre, der servicerer hver sin bydel. Herudover udpeger kommune-
planen en række lokalcentre, hvor der primært findes dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker.” 

Eksisterende afsnit er ændret til følgende: 

”I Randers by er der udpeget 8 bydelscentre, der servicerer hver sin bydel”. 

Afsnittet ændres, for at præcisere hvad afsnittet omhandler. Præsentationen af ”lokalcentre” hører til i sit 
eget afsnit. Kortet fjernes ligeledes. 

Ændringer i retningslinjer 

”Tabel Bydelscentre” er flyttet og lagt ind under redegørelse til retningslinje 1. 

Med den moderniserede Planlov blev der mulighed for ny planlægning for butikker. Der foretages derfor en 
generel justering af butiksstørrelsen for de bydelscentre i Randers Kommune, hvor dagligvarebutikker er an-
givet med et butiksareal mindre end 1.200 m2 så de fremadrettet angives til et butiksareal på maksimalt 
1.200 m2. Ændringerne omfatter bydelscenter ’Over Hornbæk’ (1.05.C.1), ’Ydervang’ (1.06.C.2) og ’Maria-
gervej’ (1.02.C.2). 

For dagligvarebutikker i bydelscentre gælder desuden, at der kan tillægges op til 200 m2 til personalekan-
tine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum. 

Afsnittet: 

”Der er i dag to dagligvarebutikker i bydelscentret, alligevel konkluderer detailhandelsanalysen fra 2015, at 
der, grundet det store opland og de nye områder ved Tjærbyvang, er grundlag for yderligere en dagligvare-
butik. 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 4.000 m2 med en restrummeligheden på 1.800 m2. 

Bydelscentret er omkranset af boliger, undtagen mod syd, hvor der overlapper en mindre del af et er-
hvervsområde. Det vurderes, at der potentielle arealer til ny detailhandel indenfor den eksisterende af-
grænsning af bydelscentret.” 

Ændres til: 

”Der er i dag to dagligvarebutikker i bydelscentret i området hvor Udbyhøjvej og Tjærbyvej mødes. 

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er 10.500 m2 med en restrummeligheden på 8.300 m2. By-
delscentret består af to rammeområder, hvor rammeområde 1.08.C.1 har et samlet bruttoetageareal til 
butiksformål på 4.000 m2 med en restrummelighed på 1.800 m2, og hvor rammeområde 1.02.C.4 har et 
samlet bruttoetageareal til butiksformål på 6.500 m2 med en restrummelighed på 6.500 m2. 
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Med vedtagelsen af ny planlægning for Sporbyen Scandia blev bydelscentret udvidet mod vest og den sam-
lede detailhandelsramme blev, på baggrund af detailhandelsanalyse fra 2017, væsentligt øget så efter-
spørgslen på detailhandel kan matche den forventede og gradvise udvikling i det nye byområde.” 

Ændringen sker på baggrund af Tillæg 1 til Kommuneplan 2017. 

 

Ændringer i tabel 

 

Ramme 1.02.C.4 tilføjes Bydelscenter Dronningborg. Ændringen betyder, at restrummelighed, samlet 
ramme samt maks. str. dagligvarer for de to rammer lægges sammen. Ændringen sker på baggrund af til-
læg 1 til Kommuneplan 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 -

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ændringer i kort 
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Afgrænsningen er ændret fordi:  

Centergeometrien for bydelscenter Mariagervej foreslås indskrænket, så detailhandlen bliver mere koncen-
treret i den nordlige del af centerområdet. Dette skyldes, at butikslivet på vejstrækningen fra Fabersvej mod 
Fuglebakken igennem mange år har sygnet hen, hvilket med nogen sandsynlighed skyldes butikkernes små 
størrelser, de få pladser til vejsideparkering i kombination med vejstrækningens kuperede forløb. Hvis områ-
det udtages vil det samtidigt skabe en mere naturlig afstand mellem bymidten og bydelscentret, der har sit 
naturlige centrum i området, hvor Nørre Boulevard møder Mariagervej. 
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Lokalcentre 
Ændringer i hovedstruktur 

Følgende linje udtages af afsnittet: 

”Randers Byråd vil give mulighed for, at der kan etableres dagligvarehandel i hele kommunen”. 

Linjen udtages, og flyttes til afsnittet i hovedstrukturen for ”Enkeltstående butikker”.  

 

Ændringer i retningslinjer 

”Tabel Lokalcentre - Lokalcentre i Randers, Centerbyerne og lokalbyer” er flyttet og lagt ind under redegø-
relse til retningslinje 1. 

”Tabel Lokalcentre - Lokalcentre i øvrige lokalbyer og nogle landsbyer” er flyttet og lagt ind under redegø-
relse til retningslinje 2. 

 

Ændringer i kort 

    

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 

Ændringen sker på baggrund af Tillæg 40 til KP17, som nedlagde en ramme til centerformål. Nu er området 
et BE-område, og lokalplanlagt til ikke-butiksformål. Det er i forbindelse med tillæg 40 vurderet at det ikke 
er relevant at opretholde området som centerområde, og derfor udgår det af retningslinjerne for detailhan-
del. 
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Aflastningscenter Paderup 
Ændringer i hovedstruktur 

Ingen ændringer i hovedstrukturen. 

 

Ændringer i retningslinjer 

”Tabel aflastningscenter Paderup” er flyttet og lagt ind under redegørelse til retningslinje 1. 

 

Ændringer i kort 

Ingen ændring i afgrænsningen centerområderne. 
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Områder til pladskrævende varer 

Ændringer i mål 

Følgende mål er tilføjet: 

”Lokalisere områder til pladskrævende varegrupper ved den overordnede vejstruktur, så der sikres en høj 
biltilgængelighed”. 

”Placere store samlede butiksenheder, som ikke kan placeres i bymidter og bydels- og lokalcentre”. 

Målene tilføjes for at præcisere byrådets målsætning med områder til pladskrævende varer. 

 

Ændringer i hovedstruktur 

Følgende er ændret i afsnittet: 

Der er i stedet for ”16 områder”, nu udlagt ”19 områder”. 

Afsnittet ændres, da antallet af områder der er udlagt til pladskrævende varer er øget fra til områder. 

 

Ændringer i retningslinjer 

”Tabel Områder til særligt pladskrævende varer” er flyttet og lagt ind under redegørelse til retningslinje 1. 

Ellers kun ændringer til tabel (fremhævet med gråt) og redegørelse OP. 1 

Redegørelse til Op. 1 

Tabel: Område til særlig pladskrævende varegrupper 
  Maks. butiksstørrelse m2 Restrummelighed m2 Samlet ramme m2 
Grenåvej (del af hhv. 1.01.E.1 og 1.01.E.2) 4.000  5.000  15.000  
Toldbodgade (1.02.E.3) 6.000  250  6.000  
Mariagervej syd for Ringboulevarden (1.02.BE.4, 
del af 1.02.E.4 og del af 1.02.BE.3) 4.000  6.700  8.000  

Ørnborgvej (1.03.E.1 og 1.03.E.2) 3.000, dog én på maks. 10.000  8.800  20.000  
Kertemindevej (1.04.E.2) 4.000  4.250  6.000  
Kristrupvej (1.04.E.4) 3.000  4.000  10.000  
Århusvej (1.04.E.6) 4.000, dog én på maks. 10.000  4.600  25.000  
Nyborgvej (1.04.E.8) En butik på maks. 10.000  3.750   10.000  
Viborgvej (1.05.E.1) 4.000  10.700  12.000  
Mariagervej nord for Ringboulevarden (1.06.E.1) 5.000  8.550  20.000  
Juventusvej (1.09.E.1 og 1.09.E.2) 5.000, dog én på maks. 10.000  41.000  56.000  
Stålvej (1.10.E.6) 2.500  0  2.600  
Messingvej (1.10.E.7) 4.000   4.800  7.400  
Sdr. Borup (1.10.E.10) 5.000  15.000  15.000  
Assentoft (2.01.E.2) 2.000  4.000  5.000  
Drastrup (2.01.E.7) 2.500  4.000  4.000  
Harridslev (5.01.BE.2) 1.500  2.500  3.000  
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Øster Tørslev ved Dalbyovervej (5.03.E.6) 5.000  1.800  5.000  
Gjerlev (5.04.E.3) 3.000  1.200  4.000  
Kærsangervej (3.01.E.3) 2.000  4.000  4.000  
 

Grenåvej 

SPV området ved Grenåvej, er et område, der ligger tæt på bykernen i Randers by. Området har en samlet 
ramme på 15.000 m2 og en restrummelighed på 5.000 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed. 

Toldbodgade 
Ingen ændring 

Mariagervej syd for Ringboulevarden 
Ingen ændring 

Ørneborgvej 
Ingen ændring 

Kertemindevej (opdeling af Kommuneplan 2017 området ”Vorup”) 

SPV området i Vorup, har en god placering mellem boligområdet i Vorup syd og motorvejen. I området er 
der gode forudsætninger for yderligere SPV butikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er på 
6.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 4.250 m2. Området har en god trafikal tilgængelighed. 

    

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 (Kertemindevej er sydlig del) 

Kristrupvej 
Ingen ændring 

Århusvej 
Ingen ændring 
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Nyborgvej (opdeling af Kommuneplan 2017 området ”Vorup”) 

SPV området i Vorup, har en god placering mellem boligområdet i Vorup syd og motorvejen. I området er 
der en enkelt stor tømmerhandel på ca. 8.000 m2, der løbende er blevet udvidet gennem årene, samtidig er 
der gode forudsætninger i området for yderligere SPV butikker. Det samlede bruttoetageareal til butiksfor-
mål er på 10.000 m2 med en restrummelighed i år 2016 på 3.750 m2. Området har en god trafikal tilgænge-
lighed. 

    

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 (Nyborgvej er nordlig del) 

Viborgvej 
Ingen ændring 

Mariagervej nord for Ringboulevarden 
Ingen ændring 

Juventusvej 
Ingen ændring 

Stålvej (opdeling af Kommuneplan 2017 området ”Messingvej”) 

SPV området ved Stålvej grænser op til SPV områderne Århusvej og Juventusvej og har et samlet bruttoeta-
geareal til butiksformål på 2.600 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 0 m2. Området har en god trafikal 
tilgængelighed. 

   

Kommuneplan 2017  Kommuneplan 2021 (Stålvej er sydlig del) 
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Messingvej (opdeling af Kommuneplan 2017 området ”Messingvej”) 

SPV området ved Messingvej grænser op til SPV områderne Århusvej og Juventusvej og har et samlet brut-
toetageareal til butiksformål på 7.400 m2 og en restrummelighed i år 2016 på 4.800 m2. Området har en 
god trafikal tilgængelighed. 

   

Kommuneplan 2017  Kommuneplan 2021 (Messingvej er midt på kortet) 

Sdr. Borup 
Ingen ændring 

Assentoft 
Ingen ændring 

Drastrup 
Ingen ændring 

Harridslev 

SPV området i Harridslev har uændrede detailhandelsdata, men rammenummer konsekvensrettes. 

Øster Tørslev 
Ingen ændring 

Gjerlev 
Ingen ændring 

Kærsangervej 

Området, der er forbeholdt særligt pladskrævende varegrupper (SPV), benævnes ’Kærsangervej’ og udgør 
en del af rammeområde 3.01.E.3. 

SPV-området indeholder en samlet detailhandelsramme på 4.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 
2.000 m2 og en restrummelighed i år 2020 på 4.000 m2. 

 

Retningslinjen ændres, så to områder tilføjes (SPV Grenåvej og SPV Kærsangervej) og et enkelt område får 
tilrettet rammenummer, og fire områder justeres i overensstemmelse med tillæg til kommuneplan 2017. 
Dette gælder området ”Vorup” (KP17), der nu er opdelt i Kertemindevej og Nyborgvej samt Messingvej 
(KP17), der nu er opdelt i Messingvej og Stålvej. 
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Ændringer i kort (nye områder) 

 

Afgrænsningen er oprettet fordi: 

Med område til butikker til pladskrævende varegrupper ved Grenåvej foreslås et nyt detailhandelsområde 
oprettet. Området, der er forbeholdt særligt pladskrævende varegrupper (SPV), benævnes ’Grenåvej’ og er 
fordelt på hver side af Grenåvej og udgør en del af hhv. rammeområde 1.01.E.1 og rammeområde 1.01.E.2. 
 
SPV-området vil komme til at indeholde de eksisterende bilforhandlere samt en forhandler af camping-
vogne langs Grenåvej. Den eksisterende detailhandel har et estimeret etageareal på ca. 10.000 m2, og om-
rådet foreslås at indeholde bestemmelser hvor den maksimale butiksstørrelse er på 4.000 m2, og hvor den 
samlede detailhandelsramme er på 15.000 m2 hvilket giver en restrummelighed på ca. 5.000 m2. 
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På baggrund af en konkret henvendelse er det blevet politisk besluttet at indstille et nyt område til butikker 
til pladskrævende varegrupper i Langå. 

Området, der er forbeholdt særligt pladskrævende varegrupper (SPV), benævnes ’Kærsangervej’ og udgør 
en del af rammeområde 3.01.E.3. SPV-området foreslås at komme til at indeholde en samlet detailhandels-
ramme på 4.000 m2, med en maksimal butiksstørrelse på 2.000 m2. 
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Enkeltstående butikker 
Ændringer i hovedstruktur 

Følgende linje tilføjes til afsnittet: 

”Randers Byråd vil give mulighed for, at der kan etableres dagligvarehandel i hele kommunen”. 

Linjen er udtaget af afsnittet i hovedstrukturen for ”Lokalcentre” og flyttet til dette afsnit.  
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Vej og trafik 
Ændringer i hovedstruktur

Afsnittet:

”Byrådet har vedtaget en Mobilitetspolitik i 2014 samt en Mobilitetsplan i 2015.”

Ændres til:

”Ved udgangen af 2020 forventer Randers Kommune, at ved tage en endelig mobilitetspolitik.”

Følgende afsnit omkring infrastrukturplanen tilføjes:

”Infrastrukturplan

Velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at Randers Kommune fortsat kan udvikle sig som en 
attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. For virksomhederne er der blandt andet behov for at kunne 
fragte varer og gods til og fra virksomhederne. Mobilitetsbehovene for borgerne handler blandt andet om 
adgang til skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser samt let tilgængelige indkøbsmuligheder, fritidsakti-
viteter, kulturtilbud og naturoplevelser.

Ved udgangen af 2020 forventer Randers Kommune, at vedtage en ny infrastrukturplan, der indeholder en 
langsigtede udvikling af infrastrukturen i kommunen. Klimaudfordringerne er rykket op på dagsordenen, 
urbaniseringen fortsætter, bilejerskabet ændre sig, elcyklerne vinder frem og der er fokus på mere attraktiv 
kollektiv trafik i byerne.”

Den gennemsnitlige trafik over Randers Bro pr. døgn er opdateret til 36.000 jf. trafiktælling fra 2020.

Afsnittet:

”Tidligere har det været beskrevet, at der har kørt i gennemsnit 43.000 biler over Randes Bro i døgnet, men 
efter en ny måling er dette justeret til 34.000 biler. Faldet kan skyldes at tidligere målinger var usikker og at 
der generelt er sket et fald i privatbilismen i Danmark grundet finanskrisen.”
Udgår.

Afsnittet:

”Trafiksikkerhed

Det skal være nemt at transportere sig, men det skal også være sikkert. Generelt sker der et fald i antallet af 
dræbte og tilskadekomne i Randers Kommune, men vi kan gøre det endnu bedre. Trafiksikkerhedsplanen fra 
2014 beskriver, hvordan kommunen arbejder med trafiksikkerhed både i forhold til de lette trafikanter og de 
motoriserede køretøjer. Link til trafiksikkerhedsplanen ses i boks.”

Udgår.
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Veje 
Ændringer i mål

Målet:

”Arbejde for en eller to nye forbindelser over å og/eller fjorden i Randers by som et led i projektet Flodbyen 
Randers - Byen til vandet.”

Erstattes af:

”Arbejde for at realisere klimabroen inden 2030”

Målet:

”Arbejde for en østlig forbindelse via fjorden mellem Assentoft/Romalt og Tjærby/Vestrup.”

Forkortes til:

”Arbejde for at realisere Østforbindelsen”

Målet:

”Arbejde for hurtige og effektive veje til og fra kommunen og stor tilgængelighed til Randers midtby fra hele 
kommunen”

Udgår.

Målet:

”Forbedre vejadgang til E45 ved Purhus”

Tilføjes. 

Ændringer i hovedstrukturen

Følgende afsnit tilføjes på baggrund af Infrastrukturplanen:

”Den væsentligste udfordring Randers Kommune står overfor er den nord-sydgående trafik i og omkring 
Randers. Kapaciteten på Randers Bro er i praksis fuldt udnyttet og for at håndtere byvæksten og store byom-
dannelsesprojekter som ”Flodbyen Randers - Byen til Vandet”, skal vejnettet udbygges og dette nødvendig-
gør en ny, central krydsning af fjorden. Samtidig udflyttes havnefunktionerne mod øst og dette medfører 
behov for ny betjening i dette område.

Den radiale struktur af vejnettet i kommunen, hvor alle veje mødes i Randers midtby giver også en række 
udfordringer. Derfor er der behov for flere øst-vestgående forbindelser nord for fjorden, der skaber bedre 
tilgængelighed til tilslutningsanlæggene ved Purhus, Randers N og Randers C. Det vil også mindske gennem-
kørende trafik i de mindre byer og sikre lokale bymiljøer, hvor der etableres omfartsveje.”

Ændringer i retningslinjer

Afsnittet:

”Byrådet vedtog i 2008 en Infrastrukturplan. Planen indeholder en oversigt over de veje, der skal anlægges 
eller udbygges i perioden frem til 2035. De prioriterede veje ses af kort og infrastrukturplanen ses som link i 
boks. De statslige veje indgår i planlægningen.

Ved kommuneplan 2017 er vejreservationerne over fjorden revideret i forbindelse med projektet ”Byen til 
vandet”. Projektet ”Byen til vandet” arbejder med Randers bys tilknytning til vandet og de fremtidige udvik-
lingspotentialer. Helt centralt i dette projekt er planlægningen for de fremtidige forbindelser over fjorden 
og/eller åen. Se mere om projektet ved linket i boks.

Ved fremtidig etablering af Klimabroen, som er en del af Byen til Vandet, vil der skulle udarbejdes VVM og 
lokalplan for vejforbindelsen. I den forbindelse vil en vurdering af påvirkningen af naturområder og bilag 4 
arter indgå.”
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”Byrådet vedtog i 2008 en Infrastrukturplan. Planen indeholder en oversigt over de veje, der skal anlægges 
eller udbygges i perioden frem til 2035. De prioriterede veje ses af kort og infrastrukturplanen ses som link i 
boks. De statslige veje indgår i planlægningen. 

Ved kommuneplan 2017 er vejreservationerne over fjorden revideret i forbindelse med projektet ”Byen til 
vandet”. Projektet ”Byen til vandet” arbejder med Randers bys tilknytning til vandet og de fremtidige 
udviklingspotentialer. Helt centralt i dette projekt er planlægningen for de fremtidige forbindelser over 
fjorden og/eller åen. Se mere om projektet ved linket i boks. 

Ved fremtidig etablering af Klimabroen, som er en del af Byen til Vandet, vil der skulle udarbejdes VVM og 
lokalplan for vejforbindelsen. I den forbindelse vil en vurdering af påvirkningen af naturområder og bilag 4 
arter indgå.” 

Ændres til: 

”Byrådet har besluttet, at en ny Infrastrukturplan skal udarbejdes og erstatte gældende som blev vedtaget i 
2008. Den nye Infrastrukturplan forventes endelig godkendt ultimo 2020. 

Flodbyen Randers - Byen til Vandet er et ambitiøst byudviklingsprojekt, der vil bidrage til, at Randers kan 
markere sig som en endnu mere attraktiv by. Med byudviklingsprojektet vil Randers kunne tilbyde helt nye 
enestående områder til boliger, byliv, oplevelser og aktiviteter helt tæt på naturen ved både fjorden og 
Gudenåen og i tæt sammenhæng med bymidten og den gamle atmosfærefyldte middelalderby. Helt 
centralt i dette projekt er planlægningen for de fremtidige forbindelser over fjorden. Se mere om projektet 
ved linket i boks.” 

 
Ændringer til kort 

Planlagte veje ved Ringvej syd er fjernet fra kortet, da ringvejen og tilhørende vejanlæg er etableret. 
Forløbet ved Klimabroen er justeret til som følge af byrådsbeslutning 7. september 2020. 

      

Kommuneplan 2017        Kommuneplan 2021 
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Kollektiv trafik 
Ændringer i mål

De to eksisterende mål i kommuneplan 2017 erstattes af to (ud af fem) mål fra Mobilitetspolitikken fra 
2019:

•	 Styrke den kollektive transport, så den bliver et bedre alternativ til biltrafikken.
•	 Sikre plangrundlaget og mulighederne for, at der etableres letbane fra Aarhus til Randers samt in-

ternt i Randers by - og alternative løsninger indtil da.

Ordlyden er anderledes men omhandler overordnet set de samme emner. 

 
Ændringer i hovedstruktur

Kollektiv trafikplan er beskrevet. De øvrige mål fra Mobilitetspolitikken er også beskrevet:

•	 Undersøge mulighederne for at gennemføre forsøg med alternative drivmidler i busserne i løbet af 
den næste kontraktperiode for bybuskørsel.

•	 Understøtte gode busforbindelser til de mindre samfund med eksempelvis flexbusser.
•	 Samarbejde med staten om god togbetjening af Randers og Langå – herunder elektrificering og op-

gradering af jernbanen med henblik på højere hastighed.

 
Ændringer i retningslinjer

Der er lavet mindre tekstjusteringer i redegørelserne.

I redegørelsen til retningslinje Ko. 1 er følgende sætning tilføjet:

”I betjening af byområdet i Randers by er regionale og lokale ruter også udnyttet.”

Følgende sætning:

”Det er tillige et veltilrettelagt system ud fra en økonomisk synsvinkel med meget lidt spildtid.”

Udgår.

Afsnittet:

”I den kollektive trafikplan for Randers Kommune fra 2009 er der opstillet en række servicemål. Den kollekti-
ve trafikplan ses at link i boks. Derudover vedtog byrådet i september 2016 nogle nye principper som et nyt 
bybusnet skal bygges op omkring. De faslægger at bybusnettet betjener det sammenhængende byområde, 
mens lokalruter og regionalruter blandt andet sikrer transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og 
fra Randers By. Teletaxa benyttes som supplerende kørselstilbud til både bybus, lokalbus og regionale ruter. 
Endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplement.”

Er ændret til:

”I den kollektive trafikplan for Randers Kommune fra 2020 er der opstillet en række servicemål. Den kollek-
tive trafikplan kan ses ved hjælp af link i boks. Den kollektive trafikplan er bygget op omkring principper for 
betjening i både Randers by og oplandet. Bybusnettet betjener som udgangspunkt det sammenhængende 
byområde suppleret med lokalruter og regionale ruter på udvalgte strækninger. Lokalruter, regionale ruter 
og flexbusruter sikrer desuden blandt andet transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Ran-
ders by og endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplerende kørselstilbud.”

Afsnittet:

”Der skal være direkte linjer i bybusnettet, som kan komme hurtigere frem, men der skal også være områ-
dedækkende bybuslinjer, som sikrer betjeningen af de områder af byen, hvor der ikke er direkte linjer. Der 
kan være op til 800 m fra beboelsesområder til de direkte linjer, mens afstanden til de øvrige linjer fra områ-
der med etageboliger kan være op til 400 m og fra øvrige boligområder op til 800 m.”
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Er ændret til:

”I Randers by er der direkte linjer i bybusnettet, som kan komme hurtigere frem, men der er også mere om-
rådedækkende buslinjer, som sikrer betjeningen af de områder af byen, hvor der ikke er direkte linjer. Der 
kan være op til 800 m fra beboelsesområder til de direkte linjer, mens afstanden til de øvrige linjer fra områ-
der med etageboliger kan være op til 400 m og fra øvrige boligområder op til 800 m.

I landområderne kan der være op til 1600 meter til et stoppested. Her er der samtidig opstillet servicemål 
med minimumsbetjening og betjeningstype ud fra bystørrelser. Betjeningstyperne er bus, flexbus og flextur. 
Jo større by, jo flere afgange og betjening med bus. I takt med at byerne bliver mindre, reduceres antallet af 
afgange og betjeningstypen bliver mere fleksibel.”

I redegørelse til retningslinje 3 er følgende sætning tilføjet:

”Der skal derfor indtænkes mulighed for busbetjening ved at etablere plads til vendepladser, stoppesteder, 
buskorridorer mv.”

I redegørelse til retningslinje 4 er følgende afsnit:

”For at opnå målet om at øge andelen af brugerne af den kollektive transport i Randers Kommune har un-
dersøgelser vist, at jo mere tilgængelige busser og tog er, jo flere vil benytte dem. Tilgængelighed defineres 
ved hvor langt der er til et stoppested (både ved start og slut destination), hvor ofte busserne kører samt 
hvor lang rejsetiden er sammenlignet med andre transportmidler.

Et af tiltagene til at øge fremkommeligheden er at sikre, at der tæt på stoppestederne planlægges for by-
funktioner med en høj arbejdspladstæthed, med mange besøgende eller områder med tæt boligbebyg-
gelse. Dette er især gældende for de stoppesteder, hvor der er en høj frekvens af kollektiv trafik.”

Ændret til:

”Tæt på stoppestederne planlægges for byfunktioner med en høj arbejdspladstæthed, med mange besø-
gende eller områder med tæt boligbebyggelse. Dette er især gældende for de stoppesteder, hvor der er en 
høj frekvens af kollektiv trafik.”

Retningslinje 5:

”I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen tæn-
kes ind som den bærende transportform.”

Ændres til:

”I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen og 
BRT (Bus Rapid Transit), tænkes ind som den bærende transportform.”

I redegørelse til retningslinje 5 udgår følgende afsnit:

”Letbanen er en type sporvogn, der kører sammen med almindelig biltrafik på veje, og hvor det er muligt i 
eget trace, at køre med op til 100 km/t. Letbanesporet kan integreres i det omgivende miljø og sporet ople-
ves kun som en barriere, når der passerer tog.”

Og

”De gamle jernbanespor kan bevares til fremtidig letbanedrift. Det gælder især så der sikres adgang til midt-
byen og de eksisterende knudepunkter for offentlig transport, busterminalen og banegården.”

Sætning tilføjes:

”BRT (Bus Rapid Transit) kan etableres med busser i letbanetraceet som forløber for letbanen.”
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”I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen 
tænkes ind som den bærende transportform.” 

Ændres til: 

”I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen og 
BRT (Bus Rapid Transit), tænkes ind som den bærende transportform.” 

I redegørelse til retningslinje 5 udgår følgende afsnit: 

”Letbanen er en type sporvogn, der kører sammen med almindelig biltrafik på veje, og hvor det er muligt i 
eget trace, at køre med op til 100 km/t. Letbanesporet kan integreres i det omgivende miljø og sporet 
opleves kun som en barriere, når der passerer tog.” 

Og 

”De gamle jernbanespor kan bevares til fremtidig letbanedrift. Det gælder især så der sikres adgang til 
midtbyen og de eksisterende knudepunkter for offentlig transport, busterminalen og banegården.” 

Sætning tilføjes: 

”BRT (Bus Rapid Transit) kan etableres med busser i letbanetraceet som forløber for letbanen.” 

 
Ændringer i kort 

Letbanens forløb ændres efter afklaringer og yderligere undersøgelser siden sidste kommuneplanrevision. 
Navnet på temaet ændres til ”Højklasset kollektiv trafik”, så linjeføringen er reserveret til letbane eller BRT.  

         

Kommuneplan 2017           Kommuneplan 2021 
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Stier 
Ændringer i mål

Målet:

”Arbejde for at udbygge nettet af cykelstier.”

Udvides til:

”Arbejde for at udbygge nettet af cykelstier langs de mest trafikerede veje.”

Præcisering af målet for udbygning af cykelstinettet ved at sige, at det vil ske langs de mest trafikerede veje.

Målet:

”Gøre det mere sikkert at cykle til skole og fritidstilbud.”

Ændres til:

”Gøre det mere trygt og sikkert at cykle til skole, arbejde og fritidsaktiviteter.”

Målet:

”Forbedre adgangen til naturområder i Randers Kommune.”

Udvides til:

”Forbedre adgangen til naturområder fx ved at skabe sammenhæng mellem stier og ruter for cyklende og 
gående.”

Ligeledes en tilføjelse til målet om at forbedre adgangen til naturen ved at sige, at det kan ske både med nye 
stier eller ruter.

Målet:

”Sikre sammenhæng mellem stier og ruter for cyklende og gående inden for kommunegrænsen samt til an-
dre kommuner.”

Udgår, da det delvist er indarbejdet i målet ovenfor.

 
Ændringer i hovedstruktur

Med den nye infrastrukturplan cykelstiplan sætter vi nye rammer for at klassificere stinettet efter funktion. 
Cykelstier og –faciliteter bliver nu inddelt i de 3 funktioner: Hovedstier, Skolekorridorer og Rekreative stier.

Byrådet vil fortsat arbejde for et sammenhængende net af cykelstier langs de mest trafikerede veje. Nu bli-
ver disse stier kaldet hovedstier.

Skolekorridorer indføres som et nyt begreb. En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, 
som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole. Det kan for eksempel være ruter ad 
mindre befærdede veje eller stier.

Rekreative stier og cykelruter ad mindre befærdede veje bliver beskrevet for første gang. Tidligere hed må-
let, at forbedre adgangen til naturen uden at der var en beskrivelse af hvordan i hovedstrukturen.

Afsnittet:

”Et godt og sammenhængende stinet medvirker til, at flere vil cykle og lade bilen stå på de kortere ture, 
f.eks. til arbejde, fritidsaktiviteter og indkøb i midtbyen. Derfor arbejder byrådet også på at udbygge stinet-
tet markant over en årrække.
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Byrådet vil fokusere på at lukke huller mellem de eksisterende stier og ruter. Det skal ske mellem boligområ-
der og skoler, på rekreative stier og cykelruter ad mindre veje, men der vil også fortsat være fokus på cykel-
stier langs de overordnede veje.”

Erstattes af:

”Ny infrastrukturplan giver fornyet fokus på stier og ruter

Et godt og sammenhængende stinet medvirker til, at flere vil cykle og lade bilen stå på korte ture fx til ar-
bejde og indkøb. Byrådet vil fortsat udbygge stinettet.

Kommunens nye infrastrukturplan (inklusiv cykelstiplan) sætter nye rammer for at klassificere stinettet efter 
funktion. Cykelstier og –faciliteter er nu inddelt i de 3 nedenstående funktioner:

1. Hovedstier
2. Skolekorridorer
3. Rekreative stier

Ud over disse indeholder kommuneplanen også udpegning af ”Andre stier”.

Hovedstier

Byrådet vil fokusere på nye hovedstier langs de mest trafikerede veje. Hovedstier kan være afmærket med 
cykelbaner som 2 minus 1 veje og anlagt med cykelstier. 

Huller mellem eksisterende cykelstier lukkes, og cykelstier langs indfaldsveje og andre trafikerede veje etab-
leres. 

Skolekorridorer

Byrådet vil skabe trygge og sikre veje for skolebørn ved at udpege skolekorridorer mellem boligområder og 
skoler. En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transpor-
tere sig selv mellem hjem og skole.

En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være 
lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikerede veje. Der kan være skolepatrulje. En 
skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, 
at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning.

Rekreative stier 

Rekreative stier giver adgang til naturen. Cykelruter ad mindre veje vil fortsat medvirke til oplevelsesture i 
naturområder i kommune til glæde for både borgere og turister.  

Rekreative stier i eget tracé ligger separat i naturen mellem byer og kan have skiltning med regionale og 
nationale ruter. De rekreative stier bruges af fx pendlere og fritidscyklister. Oftest er de rekreative stier grus-
stier uden belysning.

Rekreative veje er mindre trafikerede veje, som med skiltning i sommerhalvåret kan anvendes til at vise tra-
fikanter, at de smalle veje benyttes af cyklister og gående på vejen.

Andre stier

Lokalt kan andre stier medvirke til, at hovedstinettet bliver mere tilgængeligt fra boliger eller andre funktio-
ner ved at skabe mere direkte og kortere forbindelser.”

Ændringen sker, for at indarbejde strategisk materiale fra Infrastrukturplanen i Kommuneplanen.

 
Ændringer i retningslinjer

Retningslinje 1:

FN’s verdensmål om sundhed og trivsel følger byrådet op på med en ny infrastrukturplan, som indeholder 
en plan for cykelstier og –faciliteter.
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Stier og ruter er igen inddelt efter hovedstier, skolekorridorer og rekreative stier som noget nyt. Retningslin-
jen vil medvirke til at øge andelen af voksne og børn vælger cyklen på korte og lidt længere ture.

Afsnittet:

”Byrådet har vedtaget en cykel- og stipolitik samt en cykel- og stiplan i 2011. Visionen for politikken, er at få 
borgerne til at bevæge sig mere. Bevægelse ved cykling, gang og løb vil forbedre borgernes sundhed, redu-
cere CO2-udledningen fra transporten og mindske trængslen af biler i byen. Cykel- og stiplanen beskriver, 
hvordan byrådet vil udbygge stinettet. Stierne der anvendes til skole, pendling, naturoplevelser og kombina-
tioner af disse prioriteres højest. De prioriterede stier ses i cykel- og stiplanen. Link til politikken og planen 
ses i boks.”

Erstattes med:

”Byrådet har vedtaget en infrastrukturplan med tilhørende plan for cykelstier og -faciliteter. Planen vil følge 
op på FN’s verdensmål om sundhed og trivsel ved at understøtte borgere i at bevæge sig mere. Bevægelse 
ved cykling, gang og løb vil forbedre borgernes sundhed. Verdensmålet om bæredygtige byer og lokalsam-
fund vil ligeledes blive styrket med mindre CO2-udledning fra transporten og mindre trængsel af biler, når 
flere vælger at cykle og gå fremfor at køre i bil.

Infrastrukturplanen beskriver, hvor byrådet vil udbygge stinettet. Cykelstier langs de mest trafikerede veje 
skal understøtte transport på cykel mellem arbejde og hjem. Skolekorridorer skal understøtte børn i at fær-
des på cykel til og fra skole. Rekreative stier skal give flere adgang til naturen.

Disse stier skal medvirke til at øge andelen af voksne og børn vælger cyklen på korte og lidt længere ture.”

Denne ændring sker på baggrund af ny Infrastrukturplan.

Retningslinje 2:

Skolekorridorer skal nu understøtte børn i at gå eller cykel til og fra skole på anbefalede ruter. Nye skolekor-
ridorer kan give flere anbefalede ruter for skoleelever.

”Stier i forbindelse med skoler og fritidsaktiviteter prioriteres højest.”

Ændres til:

”Stier i forbindelse med skoler og fritidsaktiviteter prioriteres højt.”

Redegørelsen til retningslinje 2:

”Formålet med at prioritere disse stier er, at øge andelen af de børn som går eller cykler til skolen samt at 
borgerne vælger cyklen frem for bilen på de kortere ture.”

Ændres til:

”Formålet med at prioritere skolekorridorer er at understøtte børn i at gå eller cykle til og fra skole. Stier og 
andre tiltag i de udpegede skolekorridorer skal medvirke til, at ruten opleves som tryg og sikker.”

Retningslinje 3:

Rekreative stier skal sammen med ruter ad fx markveje sikre god tilgængelighed til naturområder. Tidligere 
var det vandre- og cykelruter som skulle sikre god tilgængelighed til det åbne land.

”Ved planlægning for nye aktiviteter og byområder bør muligheder for cykel- og vandreruter sikres.”

Ændres til:

”Rekreative stier prioriteres i naturområdet og som adgang til naturområder.”

Redegørelse til retningslinje 3:

”Nettet af vandre- og cykelruter skal sikre en god tilgængelighed til det åbne land. F.eks. via stier eller skov-
veje mv. Der skal opsættes skilte for flere nye vandre- og cykelruter. Det tilstræbes, at ruterne går gennem 
naturskønne områder, og danner forbindelser mellem byerne og større naturområder.”
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Ændres til:

”Nettet af rekreative stier skal sikre en god tilgængelighed til naturområder. De rekreative stier går gennem 
naturskønne områder og danner forbindelser mellem byer og naturområder. Vandre- og cykelruter marke-
res med skilte.”

 
Ændringer i kort

Planlægning af nye stier er kommet ind i kommuneplanen med projektet ”Flodbyen Randers - Byen til Van-
det”, hvor forbindelser til Pieren kommer med nye stibroer og klimabroen.

Nettet af skolekorridorer kan udvides ved at etablere flere stier eller cykelvenlige tiltag i skoledistrikterne. 

Særligt i det vestlige og nordøstlige Randers er der fokus på nye rekreative stier bl.a. på tidligere banestræk-
ninger, men også langs fjorden fra Randers til Udbyhøj.

Nogle planlagte stier udgår af planlægning, fordi de ikke længere vurderes at være relevante inden for de 
nævnte retningslinjer hovedstier, skolekorridorer eller rekreative stier.

 

 

 

Note: Blå markeringer er stier, der udgår. 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

  
Randers by Randers by 

  
Skov- og sølandskabet Skov- og sølandskabet 
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Ådalen Ådalen 

  
Forstæderne Forstæderne 

  
Fjordbyerne og landbrugslandet Fjordbyerne og landbrugslandet 
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Parkering 

Ændringer i mål

Mål om at lukke sløjfen for biltrafik er nu droppet politisk. Slettet i teksten.

 
Ændringer i hovedstruktur

- Tilføjet nyeste data med belægningsgrad på parkeringspladser i Randers midtby
- Parkeringspolitikken skal understøtte midtbystrategi.
- Fjerne formulering vedr. byen til vandet (Upræcis formulering + Udpegning af arealer til nye p-anlæg 

indgår i fremtidig p-strategi).

Derfor er afsnittet:

”Adgangen til parkeringspladser i midtbyen er et vigtigt parameter for en handelsby. Det er her den besø-
gende møder byen. Randers fik i 2010 prisen som handelsbyen med Danmarks bedste P-forhold, så Randers 
er godt stillet sammenlignet med de fleste andre byer, og Byrådet vil fortsat arbejde for en bedre geografisk 
fordeling af p-pladserne, og adgangen fra p-pladserne til bykernen.

Når der i forbindelse med Byen til vandet er truffet beslutning om vejføring, vil der skulle udarbejdes en 
plan for fremtidig parkering i Randers midtby.”

Erstattet med:

”En kortlægning af belægningsgraden på parkeringspladserne i midtbyen viser, at når belægningsgraden er 
højest, er ca. 75 % af pladserne optaget. Det betyder, at der altid vil være mindst 500 ledige parkeringsplad-
ser på hverdage, og endnu flere i weekenden.

Byrådet har vedtaget en strategiske udviklingsplan for Randers Midtby, der tegner en lang række initiativer, 
der skal sikre en attraktiv bymidte – nu og i fremtiden. Parkering er en vigtig parameter for at sikre, at midt-
byen er attraktiv. Randers Kommune skal fortsat arbejde for at forbedre parkeringsforholdene i og omkring 
centrum, samt forbedre ruterne til og fra p-pladserne udenfor bykernen.” 

Ændringer i retningslinjer

Tilføjelse af retningslinje med krav om etablering af parkeringspladser til elbiler. 

Ændringer i kort

Ingen kort
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Bæredygtig energi 
Hovedstruktur

Afsnittet:

”Klima og energi dækker bredt. Det er alt fra tilpasning til fremtidens klima, der bliver varmere, vådere og 
mere blæsende, til en bedre udnyttelse af de ressourcer vi har i dag, samt til anvendelse af alternative ener-
giformer.

I 2010 vedtog byrådet en klimaplan og i 2014 vedtog Byrådet en klimatilpasningsplan samt en risikosty-
ringsplan. Derved har Randers Kommune fundamentet i orden til fremtidens arbejde med håndtering af det 
vand, vi ind imellem har alt for meget af.

Se mere om klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen i afsnittet om klimatilpasning.”

Erstattes af:

”Udbygningen af bæredygtig energi står højt på klimadagsordenen i Randers Kommune. Det drejer sig både 
om etablering af produktionsanlæg til el- og varmeforsyning, men også omstilling fra fossile brændsler til 
vedvarende energi - fx til transport.

Der skal planlægges for produktionsanlæg, der sikrer forsyningssikkerheden, når behovet for elektricitet i 
kommunen øges.”

Afsnittet:

”Klimaplan

I Randers Byråds Klimaplan fra 2010 var det byrådets mål, at CO2-udledningen i Randers Kommune frem 
mod 2030 reduceres med 75 % ift. 1990 niveau og at energiforsyningen baseres på 75 % vedvarende energi 
i 2030. Der er et link til planen i boks.”

Erstattes af:

”Vi ønsker at bidrage positivt til den fælles nationale dagsorden om en 70 % reduktion af CO2 udledningen i 
2030 i forhold til 1990-udledningen. Men vi ønsker at gøre mere end det.

Vi sigter efter at nå et meget ambitiøst mål om, at Randers Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. 
Hvordan vi specifikt skal komme dertil arbejder vi med i vores klimaplanlægning.”

Punktopstillingen udvides:

”Transport (fx flere elbiler og etablering af ladestandere)” 
”Varmeforsyning (fx biomasse, sol og varmepumper)”

Afsnittet:

”Denne kommuneplans principper om bæredygtig byudvikling betyder, at byen gøres tættere. En af meto-
derne er, at omdanne erhvervsområder inde i byen til nye byformål.

Samlet set skal nyt areal til by-formål begrænses, transportbehovet minimeres og den kollektive transport 
udnyttes bedre.

Forslag til klimaplan er under udarbejdelse. Det forventes, at den endelige vedtaget kommuneplan vil kunne 
tilrettes så målsætninger fra klimaplanen kan indarbejdes.”

Udgår.
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Vindmøller 
Ændring i hovedstruktur

Afsnittet:

”Den politiske debat og fordebat i medio 2016 har resulteret i at 3 udpegede områder er udtaget af kommu-
neplanen og 3 rammeområder er justeret i forhold til den maksimale totalhøjde. Der vil blive udarbejdet et 
kommuneplantillæg til denne kommuneplan i forhold til vindmølleområderne ved Overgaard.”

Teksten udgår, da den er forældet og kommuneplantillæget til vindmølleområderne ved Overgaard er vedta-
get i 2018.

Ændringer i retningslinjer

I redegørelse til retningslinje 1 er ”VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)” ændret til ”miljøkonsekvens-
rapport”.

Afsnittet:

”Hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre 
end 28 gange vindmøllens totalhøjde, skal der redegøres for, at den landskabelige påvirkning af anlæggene 
under ét anses for ubetydelig. I denne sammenhæng kan der ses bort fra ældre vindmøller, såfremt møl-
lerne forventes taget ud af drift inden for en kortere årrække.”

Afsnittet slettes, da det nu fremgår af den gældende vejledning på området: Vejledning 2009-05-22 nr. 9296 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.

Afsnittet:

”Vindmøller skal så vidt muligt placeres udenfor § 3 områder og å- og søbeskyttelseslinjer. Der må ikke pla-
ceres vindmøller inden for fredede områder eller inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer.”

Ændres til:

”Vindmøller skal så vidt muligt placeres udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 
og uden for å- og søbeskyttelseslinjer. Der må ikke placeres vindmøller inden for fredede områder eller in-
den for fortidsmindebeskyttelseslinjer”
I redegørelse til retningslinje 2 er ”VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)” ændret til ”miljøkonsekvens-
rapport”.

I retningslinje 3 ændres:

”I nye vindmølleområder skal de enkelte vindmøllers totalhøjde være mindst 125 meter og må ikke over-
stige 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,3. Møllerne skal 
være 3-bladede med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller.”

Til:

”I nye vindmølleområder skal forholdet mellem navhøjde og rotordiameter være mellem 1:1,27 og 1: 1,56 
Møllerne skal være 3-bladede med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 
møller”

Ændringen bevirker, at højdegrænsen ophæves da denne er ufleksibel. Denne ændring følger statens 
ophævelse af højdegrænsen for vindmøller i 2018.

I redegørelse til retningslinje 3 ændres:
”Byrådet ønsker, at sikre en optimal udnyttelse af vindressourcen i kommunens opstillingsområder. Derfor 
er der fastsat krav om en mindste totalhøjde på 125 meter for vindmøllerne. Kravet gælder også i de udpe-
gede vindmølleområder, hvor eksisterende møller senere skal udskiftes.



- 80 -

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter har betydning for den enkelte mølles æstetik. Det er vurde-
ret, i en analyse bestilt af regeringen fra BirkNielsen i 2007 ”Store vindmøller i det åbne land”, at forholdet 
udenfor de nævnte i retningslinjen vil få vindmøllen til at se uharmonisk ud.”

Til:

”Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter har betydning for, hvordan den enkelte mølle opleves i 
landskabet. Det har samtidig betydning for el-produktionen, da en vindmølle kan producere mere energi jo 
større rotorarealet er.

I forbindelse med udbygningen af vindmølleparken ved Overgaard er det i 2018 vurderet, at forholdet mel-
lem navhøjde og rotordiameter bør ligge mellem 1:1,27 og 1:1,56.”

Ændringen sker, fordi den omtalte analyse fra BirkNielsen fra 2007 er forældet. I stedet afspejler redegørel-
sen nu de vurderinger, der blev foretaget i forbindelse med vindmølleparken ved Overgaard i 2018, hvor der 
også tages højde for den teknologiske udvikling og størrelsen på rotordiameteren på moderne vindmøller.

Retningslinje 4:

”Vindmøller inden for det samme vindmølleområde skal have samme rotordiameter og opstilles med sam-
me indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotor-
diameteren, medmindre VVM-vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig 
og hensigtsmæssig.”

Ændres til:

”Vindmøller inden for det samme vindmølleområde skal have samme rotordiameter og opstilles med sam-
me indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand skal være 3 til 4 gange rotordiameteren, medmindre miljøkon-
sekvensrapporten kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.”

I redegørelse til retningslinje 4 ændres:

”I en analyse fra 2007 ”Store vindmøller i det åbne land” vurderes store vindmøllers visuelle påvirkning. 
Blandet andet vurderes det at for at en gruppe vindmøller visuelt skal fremstå som en samlet gruppe må 
der ikke være længere mellem møllerne end 5 x rotordiameteren. Modsat må vindmøllerne heller ikke stå 
for tæt på hinanden, da de derved skaber læ for hinanden.”

Til:

”Den indbyrdes afstand mellem vindmøller er i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til op-
stilling af vindmøller anbefalet til at være 3 – 4 gange rotordiameteren. Randers Kommune har i 2020 valgt 
at optage anbefalingen som en retningslinje i kommuneplanen.”

Ændring i retningslinje og redegørelse sker som følge af ny vejledning på området og at den tidligere vejled-
ning fra 2007 er forældet.

I retningslinje 6 samt redegørelse er ”VVM” ændret til ”miljøkonsekvensrapport”.

I retningslinje 9:

”1) Nye vindmøller skal have en totalhøjde på minimum 148 m og maksimum 149,99 m. Forholdet mellem 
navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,27 og 1: 1,56. Møllerne skal være 3-bladet med samme 
omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller. (Ændring i forhold til generel ret-
ningslinje Vm. 3).”

Teksten udgår, da bestemmelserne er indarbejdet i retningslinje 3.

”VVM vurderingen” ændres til ”miljøkonsekvensrapporten”.

Teksten

”(Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 4).” samt ”(Ændring i forhold til generel retningslinje Vm. 
5).”

Udgår
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Ændring i link

Link redigeret til bek. om støj fra vindmøller
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Husstandsmøller og småmøller 
Ændringer i retningslinjer:

Følgende afsnit i redegørelse til retningslinje 4 slettes:

”Ved behandling af landzonetilladelsen vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse”

Afsnittet slettes, da Hustandsvindmøller specifikt er fritaget for kravet om miljøvurdering i den nye miljøvur-
deringslov fra 2017.

Ny retningslinje er tilføjet:

”Hu. 8

Ved nedtagning af husstandsvindmøller og småmøller skal de tilhørende fundamenter fjernes til en meter 
under terræn, og arealerne retableres.

Redegørelse

Alle typer af vindmøller og tilhørende anlæg m.v. skal nedtages uden udgifter for det offentlige, såfremt 
vindmøllen ikke har produceret strøm inden for det sidste år. Dette skal ske for at undgå at gamle udslidte 
møller og overflødige anlæg skæmmer landskabet. Kravet skal stilles i landzonetilladelser og i alle lokalpla-
ner.”

Retningslinjen har til formål at stille krav om, at vindmøllerne fjernes igen, når de ikke længere producerer 
el.
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Biogas 
Ændringer i retningslinjer

I redegørelse til retningslinje 1 er ændret:

Første afsnit: ”VVM” er ændret til ”miljøkonsekvensrapport”

Andet afsnit: ”Miljøkonsekvensrapport” er tilføjet i sidste sætning.

I retningslinje 2 er ordet ”miljøvurdering” tilføjet

I redegørelse til retningslinje 2 er afsnittet:

”Det skal i forbindelse med ansøgning om konkrete projekter vurderes, om der for et konkret anlæg skal 
gennemføres en VVM-vurdering.”

Ændret til:

”Det skal i forbindelse med ansøgning om konkrete projekter vurderes, om et konkret anlæg skal gennemgå 
miljøvurdering med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.”
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Solenergi 
 

Ændringer i mål 

Målet: 

”Fremme bæredygtig energiproduktion ved at muliggøre etablering af større tekniske energianlæg.” 

Ændres til: 

”Fremme produktionen af vedvarende energi ved at muliggøre etablering af større tekniske 
solenergianlæg.” 

Målet: 

”Minimere inddragelsen af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssig anvendelse.” 

Målet udgår 

 

Ændringer i retningslinjer 

Retningslinje 1: 

”Større tekniske (energi)anlæg skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder. Ved placering i 
det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (fx 
større vindmøller), gårdanlæg eller bebyggelser.” 

Ændres til: 

”Større tekniske solenergianlæg skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg. I 
det åbne land i tilknytning til fx motorveje, vindmøller, transformerstationer, højspændingsledninger, 
varmeværker, gårdanlæg eller bebyggelser.” 

I redegørelse til retningslinje 1 ændres: 

”Retningslinjen skal sikre, at større tekniske anlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende 
byområder. Hvor dette ikke er muligt sikrer retningslinjen, at arealforbruget til ikke jordbrugsmæssige 
formål minimeres mest muligt. Derudover er det et formål at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne 
land.” 

Til: 

”Retningslinjen skal sikre, at større solenergianlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende 
tekniske anlæg.  Derudover er det et formål at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land.” 

Ændringer i retningslinje og redegørelse sker, fordi erfaringer indtil nu viser, at henvendelser for etablering 
af solenergianlæg i overvejende grad er på meget store anlæg. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at 
sidestille placering i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land med placering op ad 
bymæssige aktiviteter. 
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Retningslinje 2: 

”Der tillades som udgangspunkt ikke byggeri højere end 2,5 meter over terræn, solcellepanelerne skal 
fremstå ensartet i type, farve og størrelse, der skal være en ensartet afstand mellem rækkerne samt så vidt 
mulig etableres afskærmende beplantningsbælte.” 

Ændres til: 

”Der tillades som udgangspunkt ikke solpaneler højere end 3 meter over reguleret terræn. Højden af 
tilhørende tekniske installationer som fx transformerstationer, lynafledere og lignende anlæg tilpasses de 
enkelte projekter. Solpanelerne skal fremstå ensartet i type, farve og størrelse og der skal være en ensartet 
afstand mellem rækkerne. Der skal etableres afskærmende beplantning hvor det er hensigtsmæssigt i 
forhold til at skærme for anlæggets synlighed.” 

Redegørelse til retningslinje 2: 

”Kravene skal medvirke til at skabe så ”rolige og harmonisk” synende anlæg som muligt. Der er tale om 
store anlæg til produktion af vedvarende energi. Det forventes, at anlægget vil være synligt i en årrække før 
beplantningen er tilstrækkeligt udvokset til at virke afskærmende, og derved mindske indkigget til 
anlægget. 

Solcelleanlæg er ikke-blivende-anlæg, der efter endt drift, giver mulighed for at tilbageføre arealerne til 
jordbrugsformål. Der skal stilles vilkår om fjernelse i landzonetilladelse/lokalplan.” 

Ændres til: 

”Kravene skal virke til at solenergianlæggene tilpasses landskabet og dermed indgår så harmonisk i det 
omkringliggende landskab som muligt, Der er tale om store anlæg til produktion af vedvarende energi. Det 
forventes, at anlægget vil være synligt i en årrække før beplantningen er tilstrækkeligt udvokset til at virke 
afskærmende, og derved mindske indkigget til anlægget. 

Solenergianlæg er ikke-blivende-anlæg, der efter endt drift, giver mulighed for at tilbageføre arealerne til 
jordbrugsformål. Der skal stilles vilkår om fjernelse i landzonetilladelse/lokalplan.” 

Ændringerne i retningslinje og redegørelse sker, fordi udviklingen af solcellepaneler peger i retning af 
bevægelige løsninger, med en højde på 3 meter. Retningslinjen ændres til ikke kun at være rettet mod 
solceller – men solenergianlæg i det hele taget (både el og varme = solceller og solpaneler). 

Retningslinje 3: 

”Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra overordnede veje og stier 
eller fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser 
mv.” 

Ændres til: 

”Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra rekreative støttepunkter som 
f.eks. friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser mv. Nye større solenergianlæg skal 
antirefleksbehandles og må ikke virke generende for infrastrukturanlæg, som fx veje og flyvepladser.” 

Med ændringen ”udfordres” den tidligere bestemmelse omkring nærhed til veje og stier. Hensynet bør i 
overvejende grad rettes mod rekreative værdier. Med den eksisterende skal fx områder domineret af 
motorveje og andre trafikerede områder som udgangspunkt friholdes. Dette synes ikke hensigtsmæssigt. 
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Ændringer i kort 

          

Kommuneplan 2017            Kommuneplan 2021 

Kortet kategoriseres i solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Der tilføjes endvidere et solvarmeanlæg ved Værum 
og et solcelleanlæg ved Stouby. Planlægning for anlæggene er kommuneplantillæg til KP17. 
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Varmeforsyning 
Rettelser i hovedstruktur:

Punktet:

”at øge andelen af vedvarende energi, f.eks. biomasse og solenergi i den kollektive varmeforsyning.”

Ændres til:

”øge andelen af vedvarende energi, f.eks. sol- og vindenergi, i den kollektive varmeforsyning”

Ændringen sker, fordi fokus på ”brændsler” i udbygningen af den vedvarende energi skal rettes på el- og 
solvarme. Derfor fjernes biomasse som eksempel. 

Rettelser i retningslinjer:

I redegørelse til retningslinje 1:

”Forsyningsområderne for fjernvarme ses af kort. I hovedparten af fjernvarmeområderne er der tilslutnings-
pligt ifølge tilslutningsbekendtgørelsen, der findes dog undtagelser, f.eks. nybyggeri der opføres som lav-
energibyggeri. Der godkendes løbende projektforslag, der sætter rammerne for fremtidig forsyningsform og 
forsyningsområder.”

Ændres til:

”Der godkendes løbende projektforslag, der sætter rammerne for fremtidig forsyningsform, nye anlæg og 
afgrænsningen af forsyningsområder for fjernvarme.

I dele af fjernvarmeområderne er der tilslutningspligt, dog med visse undtagelser som f.eks. nyt lavenergi-
byggeri. 

Forsyningsområderne for fjernvarme ses af kort.”

Ændringen er af redaktionel karaktér.

I redegørelse til retningslinje 2:

”I Randers Kommune er der relativt mange områder som er udlagt til naturgas. Disse ses af kort. I Danmark 
har vi et mål om at være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at der ikke udlægges nye områder 
til naturgasforsyning.”

Ændres til:

”I Danmark har vi et mål om at være uafhængige af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at der ikke udlægges 
nye områder til naturgasforsyning, og at eksisterende naturgasområder omlægges til fjernvarme. Områder, 
som er udlagt til naturgas ses af kort.”

Ændringen sker i forbindelse med konvertering af naturgas til fjernvarme som et virkemiddel.
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Miljø og tekniske anlæg 
Ændringer i hovedstruktur

De to hovedafsnit ”Støj og miljø” og ”Tekniske anlæg” samles til nyt hovedafsnit ”Miljø og tekniske anlæg”.

Kommuneplan 2017:

Støj og miljø

•	 Støjhensyn
•	 Jordforurening

Tekniske anlæg

•	 Master
•	 Ledningsanlæg
•	 Varmeforsyning
•	 Affald
•	 Spildevand og kloakering
•	 Højderestriktioner til luftfart

Kommuneplan 2021:

Miljø og tekniske anlæg

•	 Støjhensyn
•	 Jordforurening
•	 Affald
•	 Renseanlæg (Tidligere Spildevand og kloakering) 
•	 Master
•	 Ledningsanlæg
•	 Luftfart og højderestriktioner (Tidligere Højderestriktioner til luftfart)

Afsnittet Varmeforsyning er flyttet til hovedafsnittet ”Bæredygtig energi”. Hovedstruktur tekst fra de to ho-
vedafsnit er nu samlet til ét hovedafsnit, ”Miljø og tekniske anlæg”.

Følgende afsnit tilføjes:

”Det er vigtigt at forebygge miljøkonflikter mellem støjende virksomheder og støjfølsom anvendelse, hvilket 
blandt andet gøres ved udpegning af støjkonsekvenszoner omkring særligt støjende anlæg. I forhold til for-
urenet jord vil byrådet understøtte forsvarlig bortskaffelse af forurenet jord og tilstræbe genanvendelse af 
forurenet jord. Tekniske anlæg skal tilpasses omgivelserne og derfor danner Kommuneplanen grundlag for, 
at der kan stilles krav til masters højde, farve og udformning, særligt hvis de placeres i små landsbyer, kultur-
miljøer, områder med særlige landskabelige interesser eller i kystnærhedszonen.”

Afsnittet tilføjes på baggrund af tilføjelser i mål og retningslinjer for afsnittene Jordforurening, Støj og Ma-
ster. Se afsnit i forandringsrapport for disse afsnit nedenfor.

”VVM-Redegørelse er ændret til ”Miljøkonsekvensrapport”.
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Støjhensyn 
Ændringer i mål

Følgende er tilføjet under mål for at præcisere forebyggelse af miljøkonflikter:

”Forebygge miljøkonflikter mellem støjende virksomheder eller anlæg, samt støjfølsom arealanvendelse, 
som eksempelvis boliger og institutioner.” 

Ændringer i hovedstruktur

Følgende er tilføjet som brødtekst, fordi der mangler indledende tekst til afsnittet der binder kortet sammen 
med støjkonsekvenszonerne, som fremgår deraf.

”Der er udpeget støjkonsekvenszoner omkring særligt støjende anlæg, herunder flyveplads, motorsportsba-
ner, skydebaner og områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

Der er desuden udpeget støjkonsekvenszoner omkring arealer, hvor der er tilbagevendende midlertidig stø-
jende aktiviteter, f.eks. Streetrace.

Som udgangspunkt planlægges, eller etableres der ikke bebyggelser, aktiviteter eller anlæg, som er støjføl-
somme inden for de udpegede støjkonsekvenszoner.” 

Ændringer i retningslinjer

I Retningslinje 1 er tilføjet tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter.

Derudover er der tilføjet en ekstra retningslinje St. 2 for støjkonsekvenszoner omkring de særligt støjende 
anlæg.

Der tilføjes en ny retningslinje St. 3 om meddelelse af landzonetilladelse til omdannelse af overflødiggjorte 
bygninger i landzone indenfor områder, der er belastet af støj fra tekniske anlæg mv. i landzone. St. 3 formu-
leres således:

”St. 3 I områder belastet af støj fra tekniske anlæg i landzone, herunder vindmøller, støjende fritidsfor-
mål og flyveplads, må overflødiggjorte bygninger ikke omdannes til støjfølsomme anvendelser uden 
landzonetilladelse, og kun hvis den fremtidige anvendelse kan sikres imod støjgener. Områderne er 
udpeget på kort.”

Retningslinjen tilføjes jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 29 om retningslinjer for beliggenheden af konsekvens-
områder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone, som skal friholdes for 
ny støjfølsom anvendelse. Denne paragraf i planloven relaterer sig til landzoneadministrationen, idet und-
tagelsen fra kravet om landzonetilladelse til omdannelse af overflødiggjorte bygninger efter planlovens §37 
stk. 1 og 2 ikke gælder indenfor kommuneplanens udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg 
mv. i landzone. 

Den nye retningslinje St. 3 har meget til fælles med den eksisterende retningslinje St. 1 om støjbelastede 
arealer. St. 1 har dog jf. sin ordlyd, ”Støjbelastede arealer”, sit ophæng i planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 7 om 
retningslinjer for ”sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre 
den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a”, dvs. sikring af at der ikke lokalplanlægges for 
støjfølsomme anvendelser i områder belastet af støj generelt.

Den nye St. 3 tydeliggør således i forhold til den eksisterende St. 1, at det ikke kun er i forbindelse med lo-
kalplanlægning, men også landzonesagsbehandling, at de støjbelastede arealer bør friholdes for nye støjføl-
somme anvendelser. Da St. 3 får sit eget tilhørende kort over konsekvensområder omkring tekniske anlæg 
tydeliggøres det også, hvilke at de Støjbelastede arealer, der skal tages højde for i landzoneadministratio-
nen, idet det kun er visse støjkilder, som også skal være beliggende i landzone, der er omfattet af planlovens 
§ 11 a, stk. 1, nr. 29 om retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring tekniske anlæg, 
vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone.



- 90 -

Der er endvidere tilføjet en ny retningslinje St. 4 omkring trafikstøj.

Tilføjelse til eksisterende Redegørelse

I Redegørelse 1 er der tilføjet tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter, da disse kendte aktiviteter 
ikke tidligere fremgik af Kommuneplanen.

Der er tilføjet en redegørelse omkring konsekvenszoner for særligt støjende anlæg.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

retningslinjer for ”sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre 
den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a”, dvs. sikring af at der ikke lokalplanlægges 
for støjfølsomme anvendelser i områder belastet af støj generelt. 

Den nye St. 3 tydeliggør således i forhold til den eksisterende St. 1, at det ikke kun er i forbindelse med 
lokalplanlægning, men også landzonesagsbehandling, at de støjbelastede arealer bør friholdes for nye 
støjfølsomme anvendelser. Da St. 3 får sit eget tilhørende kort over konsekvensområder omkring tekniske 
anlæg tydeliggøres det også, hvilke at de Støjbelastede arealer, der skal tages højde for i 
landzoneadministrationen, idet det kun er visse støjkilder, som også skal være beliggende i landzone, der er 
omfattet af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 29 om retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder 
omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg m.v. i landzone. 

Der er endvidere tilføjet en ny retningslinje St. 4 omkring trafikstøj. 

 

Tilføjelse til eksisterende Redegørelse 

I Redegørelse 1 er der tilføjet tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter, da disse kendte aktiviteter 
ikke tidligere fremgik af Kommuneplanen. 

Der er tilføjet en redegørelse omkring konsekvenszoner for særligt støjende anlæg. 

 

Ændringer i kort 

Kortet er tilrettet, idet 

Én skydebane er lukket, Under Bakken 67 

     

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 

 

  

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Én skydebane (Langå Skytteforening) var ikke angivet i Kommuneplan 2017 

     

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 

 

Tilbagevendende midlertidige aktiviteter på samme lokalitet (Streetrace mv.), medtages i Kommuneplan 
2021] 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 

 
Der oprettes et nyt kort med udpegning af områder, der er belastet af støj fra tekniske anlæg, vindmøller, 
støjende fritidsanlæg mv. i landzone, relateret til retningslinje St. 3. Kortet laves som en delmængde af 
laget Støjbelastede arealer. Dvs. et udpeget støjbelastet areal vil også blive udpeget som 
konsekvensområde omkring tekniske anlæg mv. i landzone, når: 

• det støjbelastede areal er en støjkonsekvenszone omkring et teknisk anlæg, vindmølle, støjende 
fritidsanlæg eller lignende 

• når støjkilden er helt eller delvist beliggende i landzone 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Én skydebane (Langå Skytteforening) var ikke angivet i Kommuneplan 2017 

     

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 

 

Tilbagevendende midlertidige aktiviteter på samme lokalitet (Streetrace mv.), medtages i Kommuneplan 
2021] 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 

 
Der oprettes et nyt kort med udpegning af områder, der er belastet af støj fra tekniske anlæg, vindmøller, 
støjende fritidsanlæg mv. i landzone, relateret til retningslinje St. 3. Kortet laves som en delmængde af 
laget Støjbelastede arealer. Dvs. et udpeget støjbelastet areal vil også blive udpeget som 
konsekvensområde omkring tekniske anlæg mv. i landzone, når: 

• det støjbelastede areal er en støjkonsekvenszone omkring et teknisk anlæg, vindmølle, støjende 
fritidsanlæg eller lignende 

• når støjkilden er helt eller delvist beliggende i landzone 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Områderne, der udpeges i det nye kort med støj fra tekniske anlæg i landzone, udgår ikke af kortet med 
Støjbelastede arealer, men ”ligger dobbelt” i de to lag. Dette gøres, da det både ønskes at der skal tages 
højde for støjen i forbindelse med lokalplanlægning (kortet Støjbelastede arealer) og i 
landzonesagsbehandlingen (kortet Støj fra tekniske anlæg i landzone). 

 

Nyt kort i Kommuneplan 2021 over områder belastet af støj fa tekniske anlæg mv. i landzone 
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Jordforurening 
Ændringer i mål

Der er indarbejdet yderligere 5 mål til, at beskrive mere konkret omkring håndtering af lettere- og forurenet 
overskudsjord. 

Ændringer i hovedstruktur

Der er indarbejdet en indledende tekst, som beskriver området.

Der er indarbejdet brødtekst til at fortælle om kommunens tiltag for at informere borgere og virksomheder 
omkring jordforurening og håndtering af overskudsjord. 

Ændringer i retningslinjer

Der er indarbejdet 2 ekstra retningslinjer omkring håndtering af;

•	 Forurenet jord
•	 Lettere forurenet jord
•	 Områdeklassificering 

Ændringer i kort

Kort er ikke ændret 

Link

Link til Region Midtjyllands informationsside om Jordforurening er tilrettet
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Affald 
(Videreføres uændret)
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Renseanlæg (tidligere Spildevand og kloake-
ring) 
Ændringer i mål

Der er ikke ændring til mål for renseanlæg.

Mål for regnvand er flyttet til ”Vand og Klimatilpasning” og ændringerne beskrives der. 

Ændringer i hovedstruktur

Følgende tekst er indsat:

”Efter en årrække med centralisering af spildevandsrensningen i kommunen, renses spildevand fra kloake-
rede områder i dag på 4 offentlige renseanlæg, hvor Randers Centralrenseanlæg er det største. Yderligere 
ét anlæg forventes nedlagt indenfor en kortere periode, hvorefter målsætningen for centralisering er nået. 
Udover de 4 større offentlige anlæg findes andre anlægstyper og fællesprivate anlæg.” 

Ændringer i retningslinjer

Der er ikke ændret i retningslinjen for renseanlæg.

Retningslinje for regnvand er flyttet til ”Vand og Klimatilpasning” og ændringerne beskrives der.

I redegørelse til retningslinje 1 er følgende ændret:

Afsnittet:

”Behovet for etablering og udvidelse af renseanlæg fastlægges i Randers Kommunes Spildevandsplan. Spil-
devandsplanen revideres løbende og et link til planen ses i boks.”

Er ændret til:

”Behovet for etablering og udvidelse af renseanlæg fastlægges i Randers Kommunes Spildevandsplan, som 
revideres løbende.”

Afsnittet:

”Randers Kommune og Randers Spildevand A/S arbejder mod en centralisering af spildevandsrensningen i 
kommunen. Mindre renseanlæg nedlægges og spildevandet ledes til større, velfungerende renseanlæg.

Centraliseringen vil ske over en længere årrække og i takt med ændring af fælleskloakerede områder til se-
paratkloakerede områder.”

Indarbejdes i hovedstrukturteksten under målene i afsnittet.

Afsnittet:

”Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af omgivel-
serne. Retningslinjen gælder ikke for anlæg til enkeltejendomme.”

Udvides til:

”Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af omgivel-
serne. Forbehandlingsanlæg kan også være omfattet af retningslinjen. Retningslinjen gælder ikke for anlæg 
til enkeltejendomme.

Eksempler på forureningsfølsom arealanvendelse er boligformål. Andre eksempler er legepladser, børneha-
ver, campingpladser, rekreative områder samt lignende arealer til udendørsaktiviteter.” 
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Ændringer i kort

Flere renseanlæg er blevet nedlagt siden sidste kommuneplan og spildevand renses nu på færre, men større 
anlæg. De nedlagte renseanlæg er blevet slettet i kortet.

Der er tilføjet en buffer på 500 meter ved de 3 største renseanlæg og en buffer på 100 meter ved de øvrige. 

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

”Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af 
omgivelserne. Retningslinjen gælder ikke for anlæg til enkeltejendomme.” 

Udvides til: 

”Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af 
omgivelserne. Forbehandlingsanlæg kan også være omfattet af retningslinjen. Retningslinjen gælder ikke 
for anlæg til enkeltejendomme. 

Eksempler på forureningsfølsom arealanvendelse er boligformål. Andre eksempler er legepladser, 
børnehaver, campingpladser, rekreative områder samt lignende arealer til udendørsaktiviteter.” 
 

Ændringer i kort 

Flere renseanlæg er blevet nedlagt siden sidste kommuneplan og spildevand renses nu på færre, men 
større anlæg. De nedlagte renseanlæg er blevet slettet i kortet. 

Der er tilføjet en buffer på 500 meter ved de 3 største renseanlæg og en buffer på 100 meter ved de øvrige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2017   Kommuneplan 2021 
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Master 
Ændringer i mål:

I målet:

”Sikre at virksomheder som minimum skal opleve en ordentlig mobildækning i 98 % af kommunens arealer”

Tilføjes:

”og der skal kunne tilbydes ”højhastighedsbredbånd” til alle, der ønsker det.”

Dette stod tidligere i afsnittet ”Byudvikling”.

Ændringer i retningslinjer:

I redegørelse til retningslinje 3:

”For at minimere antallet af master i landzone skal master, der ikke længere benyttes fjernes senest et år 
efter, at mastens anvendelse ophører. Dette skal stilles som krav i landzonetilladelsen.”

Teksten udgår fra redegørelsen, da den er indarbejdet i ny retningslinje, Ma. 4.

Der tilføres en ny retningslinje til siden:

”Ma. 4

Ved opstilling af nye master til mobiltelefoni kan der stilles krav om, at master i højde, udformning og farve 
skal være tilpasset til omgivelserne, og at master skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de ikke læn-
gere er i anvendelse til mobiltelefoni,
Redegørelse

Byrådet lægger vægt på, at master ikke fremtræder unødvendigt skæmmende for omgivelserne, og at der 
ved konkret vurdering, i forbindelse med lokalplanlægning eller behandlinger af ansøgninger om landzone-
tilladelse, kan stilles krav om:

•	 at master opføres i mørke ikke-flekterende farver

•	 at master ikke opføres med flag, skilte eller lys

•	 at antenner monteres på selve masten og ikke monteres på udhæng, på rækværk eller på stativer, 
der stikker ud fra masten

Byrådet lægger vægt på, at master ikke fremtræder unødvendigt skæmmende for omgivelserne i små lands-
byer, i kulturmiljøer og områder med landskabelige interesser samt i kystnærhedszonen, og at der ved kon-
kret vurdering, i forbindelse med lokalplanlægning eller behandlinger af ansøgninger om landzonetilladelse, 
kan stilles krav om:

•	 at master opføres med en begrænset højde

•	 at master opføres som rørmaster frem for gittermaster

Rørmaster er mindre iøjnefaldende end gittermaster og kan ofte bedre indpasses i sårbare områder. 
 
Byrådet lægger vægt på, at antallet af master begrænses, og at master der ikke har været i brug til mobilte-
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lefoni i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Dette skal der stilles krav om i landzonelokalpla-
ner og i landzonetilladelser.”
Retningslinjen tilføjes, for at stille krav til masters højde, farve og udformning, især i områder med kultur-
historiske interesser, landskabelige interesser og områder langs kysten. Dette mangler i den eksisterende 
mastepolitik.
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Ledningsanlæg 
Ændringer i retningslinjer

Retningslinje 2:

”Der reserveres arealer til de anviste naturgasledninger og kraftvarmeledninger. Reservationszonerne om-
fatter 100 meter brede bælter omkring linjeføringens midte.

Redegørelse

Ledningsanlæggene, enten i form af fjernvarme- eller naturgas ledninger, skal være med til at sammenbinde 
og udbygge de eksisterende fjernvarmeområder og naturgasområder.

Når der planlægges sådanne anlæg, skal linjeføringen tage hensyn til bl.a. naturområder, påvirkningen på 
miljøet og eventuelle kulturmiljøer.”

Udgår, da retningslinjen ikke længere er relevant og der ikke eksisterer eller er planlagt ledninger i den stør-
relsesorden, som retningslinjen omhandler.
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Luftfart og højderestriktioner
(Videreføres uændret)
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Klimatilpasning og vand 
Ændringer i hovedstruktur

Afsnittet omfatter følgende afsnit i Kommuneplan 2017

Klima og energi:

Klimatilpasning

Tekniske anlæg:

Spildevand og kloakering

Natur og vand:

Overfladevand

Grundvand

Der er blevet udarbejdet en helt ny overordnet hovedstruktur, hvor vi har samlet vandtemaerne for at styr-
ke overblikket og sammenhængen.

Udpluk fra afsnittet ”Klima og energi”, KP17: 

” Klima og energi dækker bredt. Det er alt fra tilpasning til fremtidens klima, der bliver varmere, vådere og 
mere blæsende, til en bedre udnyttelse af de ressourcer vi har i dag, samt til anvendelse af alternative ener-
giformer.

”I 2010 vedtog byrådet en klimaplan og i 2014 vedtog Byrådet en klimatilpasningsplan samt en risikosty-
ringsplan. Derved har Randers Kommune fundamentet i orden til fremtidens arbejde med håndtering af det 
vand, vi ind imellem har alt for meget af.”

Udpluk fra afsnittet ”Spildevand og kloakering”

”Vil at regnvandet i højere grad inkluderes som aktiv del af løsningen af områdets rekreative rum, så vandet 
bliver en positiv ressource frem for en udgift.”
Udpluk fra ”Natur og vand”, KP17: 

”Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og åbne land. De potentialer og muligheder, som ligger 
her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, 
som naturen giver til os alle. Jo bedre vi kender og er bevidste om de kvaliteter, der er i vores natur, jo bedre 
kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det åbne land i forhold til bosætning og erhverv.”

Dele af afsnittene ”Klima og energi”, ”Tekniske anlæg” og ”Natur og vand” fra KP17, er altså blevet samlet i 
et afsnit vi kalder ”Klimatilpasning og vand”.

Ændringer i retningslinjer

Ingen retningslinjer på denne side

Ændringer i kort

Ingen kort
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Klimatilpasning
Der blev i 2018 vedtaget ændring af planloven vedrørende blandt andet forebyggelse af skader ved over-
svømmelse eller erosion. Samtidig har Randers Kommune i 2019 vedtaget en Klima-, natur- og miljøpolitik. I 
forlængelse heraf har der i Kommuneplan 2021 været en større revision af målsætninger og retningslinjer i 
afsnittet om klimatilpasning.

Ændringer i mål

Følgende mål udgår eller er indarbejdet i de nye retningslinjer:

”Sikre klimatilpasning, med udgangspunkt i de tre kortlægninger: oversvømmelseskort, værdikort og 
risikokort”, udgår.

”Arbejde for at lave samlede klimatilpasningsløsninger, der kan sikre områder som en helhed”. Målet 
er indarbejdet i de nye retningslinjer.

”Inddrage borgere, erhvervsliv, nabokommuner, region og stat, når det er relevant i forbindelse med 
konkrete klimatilpasningsprojekter”, udgår.

Følgende nye mål er tilføjet som følge af den nye Klima-, miljø- og naturpolitik og nye krav i Planloven:

”Reducere kommunens sårbarhed over for klimaforandringer i form af mere vand ved at tage højde 
for den nuværende og fremtidige risiko for oversvømmelser i den fysiske planlægning.”

”Arbejde målrettet på at sikre en bæredygtig vandhåndtering og helhedsorienterede løsninger. Klima-
tilpasning skal bidrage med merværdi for samfundet – rekreativt, naturmæssigt og økonomisk.”

”Reducere risikoen for skader ved oversvømmelse gennem et øget fokus på klimatilpasning i byudvik-
ling og nye anlægsprojekter.”

Ændringer i hovedstruktur

Brødteksten er opdateret, så den stemmer overens med byrådets visioner og planlovsændringen om 
forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion.

Ændringer i retningslinjer

Retningslinjen Kl. 1 fra Kommuneplan 2017 udgår fra siden.

Retningslinje Kl. 2 fra Kommuneplan 2017, ”Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i 
stueetagen i min. kote 3,0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde, at der 
ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige 
el.lign.”, videreføres som Kl. 3 i Kommuneplan 2021, men er dog justeret, så der gives mulighed for at der 
foretages en konkret vurdering i det enkelte projekt. Retningslinjen lyder herefter i Kommuneplan 2021: 
”I områder med risiko for oversvømmelser fra hav og fjord skal nye anlæg, veje og ny bebyggelse som ud-
gangspunkt beskyttes mod skader fra oversvømmelser til kote 3,0 m DVR90. Der kan i forhold til beskyttel-
seshøjden foretages en konkret vurdering af anlæggets levetid, anvendelse og sårbarhed over for oversvøm-
melse samt muligheden for at forhøje beskyttelsesniveauet over tid.” 
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Nye retningslinjer:

Retningslinje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 er nye retningslinjer.
Kl. 1 ”Områder i risiko for oversvømmelse fra stormflod, ekstrem regn og vandløb/søer, samt områder i risiko 
for erosion, er udpeget på kort.” Retningslinje er tilføjet jf. planlovensændringen i 2018. 

Kl. 2 ”Der bør som udgangspunkt ikke planlægges for ny bebyggelse og anden følsom arealanvendelse in-
den 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 sårbar-
hed over for oversvømmelse samt muligheden for at lave afværgeforanstaltninger over tid. ” Retningslinje er 
tilføjet jf. planlovensændringen i 2018. 

Kl. 4 ”Ved planlægning for ny bebyggelse, tekniske anlæg eller større terrænreguleringer, skal der redegøres 
for, om de fysiske ændringer kan medføre væsentlige ændringer i de eksisterende strømningsveje for regn-
vand under kraftig regn, skybrud og tøbrud samt konsekvensen heraf nedstrøms projektet.”

Kl. 5 ”Ved planlægning for ny bebyggelse, tekniske anlæg eller større terrænreguleringer indenfor områder i 
risiko for oversvømmelse, skal der udarbejdes et vandhåndteringsnotat.” 

Kl. 6 ”Risiko for opstigende grundvand skal vurderes ved planlægning for ny bebyggelse eller etablering af 
andre anlæg. I områder med højtstående terrænnært grundvand skal bebyggelser med kældre undgås, og 
nedsivningsanlæg bør ikke etableres.”

Kl. 7 ”Nye klimatilpasningsprojekter bør som udgangspunkt bidrage med mindst én afledt positiv effekt, ek-
sempelvis rekreative, miljømæssige, naturmæssige eller sundhedsmæssige kvaliteter, som skaber værdi for 
eksisterende og nye by- og boligområder i lokalområdet.”

Kl. 8 ”Ved planlægning for nye anlæg, ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse langs de udpegede kyst-
strækninger med høj eller meget høj risiko for erosion, bør der som udgangspunkt etableres foranstaltninger 
til sikring mod erosion. Der skal tages højde for den forventede levetid af det planlagte anlæg/bebyggelse.”

Ændringer i kort

Risikokortlægningen udgår af kortet.

Terræn under kote 3 er fortsat en del af kortlægningen, men har gennemgået en mindre justering. Kortet 
hedder fremadrettet ”Risiko for stormflod” i kommuneplanen. Kortet er justeret, så kun arealer under kote 
3, som er i forbindelse med havet og derfor vil oversvømmes ved stormflod, er medtaget. I Kommuneplan 
2017 var alle arealer under kote 3, også uden forbindelse til havet, medtaget. Kortudpegningen er desuden 
renset teknisk, så afgrænsningen er jævnet ud, og meget små arealer ikke medtages.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

    

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

Som noget nyt er der udpeget områder, der er i risiko for oversvømmelse fra skybrud og vandløb samt 
erosion. Udpegningsgrundlaget beskrives i redegørelsen til retningslinje Kl. 1. 

Der er indsat kort over områder, der er beskyttet af Klimabåndet samt forslag til digelinje. 

Nyt kort – risiko for oversvømmelse fra skybrud: 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Nyt kort – risiko for oversvømmelse fra vandløb: 

 

Nyt kort – risiko for erosion: 
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Nedbør 
”Nedbør” er et helt nyt afsnit, som samler dele fra ”Spildevand og kloakering”, ”Overfladevand” og ”Grund-
vand” fra Kommuneplan 2017.

Ændringer i mål

Da der er tale om et nyt afsnit, er alle mål nye. Dele af mål fra ”Spildevand og kloakering” er indarbejdet i de 
nye mål for ”Nedbør”.

Følgende mål fra Spildevand og kloakering i Kommuneplan 2017 er indarbejdet i de nye mål og retningslin-
jer for ”Nedbør”: ”… at regnvandet i højere grad inkluderes som aktiv del af løsningen af områdets rekrea-
tive rum, så vandet bliver en positiv ressource frem for en udgift.”

Nye Mål:

”Sikre, at alle nye by- og boligområder planlægges, så risikoen for oversvømmelser reduceres, også i en 
fremtid med ændret nedbør.”

”Benytte regnvandet som ressource til at skabe attraktive by- og boligområder med plads til både menne-
sker, vand og natur.”

Ændringer i hovedstruktur

Der er blevet udarbejdet en ny hovedstruktur, hvor vi har samlet vandtemaerne for at styrke overblikket og 
sammenhængen. 

Ændringer i retningslinjer

Der er både udarbejdet helt nye retningslinjer og omskrevet retningslinjer fra andre afsnit fra Kommuneplan 
2017:

Ny retningslinje Ne. 1 er udarbejdet på baggrund af retningslinje Ov. 5 fra Kommuneplan 2017, som udgår. 
Den nye Ne. 1 formuleres således: ”Ved lokalplanlægning af byomdannelsesområder og nye by- og boligom-
råder skal bygherre sikre, at området lever op til målsætningen om at reducere risikoen for oversvømmelser 
i nye by- og boligområder. Som grundlag for planlægningen skal bygherre udarbejde et vandhåndteringsno-
tat.” 

Ny retningslinje Ne. 2 formuleres således: ” Når der planlægges for en mindre del af et større byudviklings-
område, udarbejdes et samlet vandhåndteringsnotat for det samlede byudviklingsområde. Der skal som 
minimum redegøres for, om de fysiske ændringer giver øget risiko andetsteds i byudviklingsområdet.” 

Retningslinje Ov. 6 fra Kommuneplan 2017 overføres til ny retningslinje Ne. 3. Retningslinjen bibeholder sin 
funktion, men omformuleres til følgende: ”I nye by- og boligområder skal nedbør som udgangspunkt hånd-
teres lokalt.”

Ne. 4 er en ny retningslinje, hvor Ov. 3 og Ov. 4 fra Kommuneplan 2017, som udgår, er indarbejdet. Den nye 
Ne. 4 formuleres således: ”Ved planlægning for nye by- og boligområder skal der reserveres de nødvendige 
arealer til håndtering af nedbør. Planlægningen bør sikre få og store regnvandsbassiner, der etableres som 
våde bassiner, hvor det er muligt. Bassiner placeres, hvor terrænet er lavest, og indpasses som rekreativt 
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element, hvor det er hensigtsmæssigt, og under hensyn til beskyttelse af grundvandet.” 

Ny retningslinje Ne. 5 formuleres således: ” Som et led i at reducere risikoen for oversvømmelse fra kloaksy-
stemet i den tætte by bør regnvand i bymidten forsinkes og gøres synligt i bybilledet, så det tilfører området 
en rekreativ værdi. Der skal reserveres de nødvendige arealer til de elementer, som anvendes til at integrere 
regnvandet i bybilledet.”

Ændringer i kort

Der er ikke tilknyttet kort til siden.



- 109 -

Vandløb, søer og kystvande
Afsnittet er omdøbt fra ”Overfladevand” i Kommuneplan 2017 til ”Vandløb, søer og kystvande” i Kommune-
plan 2021. Det er desuden flyttet fra hovedstrukturtemaet om ”Natur og vand” til det nye ”Vand og klimatil-
pasning”. 
 
Ændringer i mål

Mål 1 ændres fra ”Sikre et bæredygtigt vandmiljø og en styrket naturindsats via bl.a. den kommunale plan-
lægning og arealanvendelse.” til ”Sikre god økologisk tilstand i flere af vores vandområder, end tilfældet er i 
dag, og en styrket naturindsats via bl.a. den kommunale planlægning og arealanvendelse.”

Mål 2 ændres fra ”Sikre en stor rigdom af dyre- og plantearter og rent vand i søerne, vandløbene og fjor-
dene til gavn for naturen og den rekreative udnyttelse heraf.” til ”Sikre en stor rigdom af dyre- og plantearter 
og bedre miljøtilstand i søerne, vandløbene og fjordene til gavn for naturen og den rekreative udnyttelse 
heraf.”

Ændringer i hovedstruktur

Ingen ændringer. 

Ændringer i retningslinjer

Retningslinjerne Ov. 3, Ov. 4, Ov. 5 og Ov. 6 fra Kommuneplan 2017 udgår fra siden og indarbejdes i stedet 
på de nye sider Klimatilpasning og Nedbør.

Retningslinje Ov. 9 fra Kommuneplan 2017, ”Der tillades som udgangspunkt ikke rørlægninger af vandløb 
der har et naturligt dyre- og/eller planteliv.”, udgår, da det ikke er muligt at fastholde dette i sagsbehandlin-
gen i henhold til lovgivningen.

Retningslinje Ov. 7 fra Kommuneplan 2017, ”Med vedtagelsen af bestemmelser for private vandløb om 
vandløbsvedligeholdelse skal der lægges vægt på, at den naturgivne tilstand så vidt muligt genskabes” tilfø-
jes tekst om afvandingsinteresser for at styrke sammenhængen med de øvrige temaer om Klimatilpasning 
og Nedbør. Retningslinjen lyder herefter i Kommuneplan 2021: ”Vs. 3 Med vedtagelsen af bestemmelser for 
private vandløb om vandløbsvedligeholdelse skal der lægges vægt på, at den naturgivne tilstand så vidt mu-
ligt genskabes. Samtidig skal det sikres, at eventuelle afvandingsmæssige interesser tilgodeses.”

Retningslinje Vs. 5 (Ov. 10 i Kommuneplan 2017) omformuleres fra ”Når der gives tilladelser til etablering 
af nye vandhuller i det åbne land vil kommunen stille vilkår om en sprøjte- og dyrkningsfri bufferzone på 
10 meter rundt om vandhullet, for på denne måde at sikre en bedre natur- og miljøkvalitet i de etablerede 
vandhuller.” til ”Ved etablering af nye vandhuller i det åbne land skal der anlægges en sprøjte- og dyrknings-
fri bufferzone på 10 meter omkring vandhullet.” Teksten om, at kravet indsættes som et vilkår i tilladelser, 
indsættes i stedet i redegørelsen til retningslinjen.

Ændringer i kort

Der hører ingen kort til temaet.
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Grundvand
Ændringer i mål

Redaktionelle, men ingen indholdsmæssige ændringer i mål.

I mål 1 er ”efterfulgt” ændret til ”fulgt”.

I mål 3 slettes ”skal” i sætningen ”Sikre, at beskyttelsen af grundvandet så vidt muligt skal prioriteres højere 
end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.”

Ændringer i hovedstruktur

Hele brødteksten er ny, men en stor del af indholdet er identisk med den tidligere tekst. 

Ændringer i retningslinjer

Retningslinje Gr. 1 og Gr. 2 fra Kommuneplan 2017 udgår som retningslinjer og skrives ind i brødteksten, da 
de mere har karakter af redegørelse end retningslinjer.

”Gr. 1 Beskyttelse af grundvand reguleres efter de statslige vandplaner for Randers Fjord, Mariager 
Fjord og Limfjorden.”

”Gr. 2 På baggrund af Statens grundvandskortlægning udarbejder Randers Kommune indsatsplaner 
for at beskytte drikkevandet.”

Retningslinje 3 er bevaret som retningslinje Gr. 3. 

Der er tilføjet fire nye retningslinjer: 

”Gr. 1 Drikkevand skal have den bedst mulige kvalitet, der som minimum opfylder lovgivningens krav 
om drikkevandskvalitet. Drikkevand skal baseres på uforurenet grundvand, der efter en simpel vand-
behandling for naturligt forekommende stoffer opfylder disse krav.”

”Gr. 2 Grundvand med god vandkvalitet fra dybereliggende og velbeskyttede grundvandsmagasiner 
skal som udgangspunkt kun anvendes til almen vandforsyning eller anden vandindvinding med krav 
om drikkevandskvalitet.”

”Gr. 4 De boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger (BNBO) skal i videst muligt 
omfang friholdes for nye udlæg til bolig- og erhvervsformål samt aktiviteter, som vurderes at kunne 
forurene vandforsyningsboringerne.”

”Gr. 5 Ved byudvikling indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindings-
oplande til almene vandforsyninger skal veje, parkeringspladser, regnvandsbassiner og lignende tek-
niske anlæg som udgangspunkt etableres med henblik på at hindre risiko for forurening af grundvan-
det.”

Ændringer i kort

Kortet viser de samme temaer som i Kommuneplan 2017, men er opdateret med de nyeste opdaterede kort 
fra statens grundvandskortlægning.

Et kort over boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) tilføjes.

Der tilføjes grundvandsredegørelse for hele kommunen udarbejdet i 2020.
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Natur, landskab og ressourcer 
Ændringer i hovedstruktur

Hovedstrukturens indledning til temaerne om natur, landskab og ressourcer er sammensat af tekststykker 
fra de følgende hovedstruktursider fra Kommuneplan 2017:

- Landbrug, skov og råstoffer
- Natur og vand
- Landskab og geologi

Desuden er suppleret med tekst fra Randers Klima-, Natur og Miljøpolitik, som blev vedtaget af Byrådet i 
2019.

Teksten er forkortet i forhold til Kommuneplan 2017, men indholdets essens har ikke ændret sig.
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Landbrug 
Ændringer i mål

Ingen ændringer.

Ændringer i hovedstruktur

Der er indsat tekst om landbrugserhvervets omfang i Randers Kommune, potentiale for flere husdyrbrug, og 
landbrugets generelle udvikling imod samling i stadigt større enheder.

Ændringer i retningslinjer

Retningslinje La. 1 ændres, da der i redegørelsen står at udpegninger til husdyrbrug skal søges friholdt for 
aktiviteter, der kan hindre etablering af husdyrbrug, men dette ikke fremgår af selve retningslinjen og derfor 
risikerer at blive overset. Retningslinjen ændres fra:

”Der er udpeget områder til store husdyrbrug. Udpegningen omfatter de arealer, hvor der med fordel 
kan etableres store husdyrbrug.”

Til:

”Der er udpeget områder til store husdyrbrug. Udpegningen omfatter de arealer, hvor der med fordel 
kan etableres store husdyrbrug. Områderne bør som udgangspunkt søges friholdt for aktiviteter, som 
kan hindre lokalisering af husdyrbrug.”

Begrebet ”dyreenhed (DE)” anvendes ikke længere i lovgivningen som kriterie for, hvornår der er tale et 
husdyrbrug, eller om husdyrbruget er omfattet af tilladelses- eller godkendelsespligt. I stedet er begrebet 
”produktionsareal” indført. Som konsekvens er redegørelsesteksten til retningslinje La. 1 rettet til, så der 
refereres til produktionsareal og ikke dyreenheder.

Ændringer i kort

Særlig værdifulde landbrugsområder

Kortet over særligt værdifulde landbrugsområder (Landbrugsområder uden bindinger for dyrkning af jor-
den) er ajourført ved at generere det forfra efter samme metode som i Kommuneplan 2017, men med nye 
udpegninger jf. Kommuneplan 2021. Således ajourføres kortet jf. ændringer i de kort, det er dannet ud fra. 

Kortet er dannet ved at tage udgangspunkt i hele kommunens geometri og fratrække følgende lag:

•	 Grønt Danmarkskort
•	 Ikke landbrugspligt 
•	 Fredsskovareal
•	 Fredede fortidsminder 
•	 Terræn-hældning over 6 grader 
•	 Råstofgraveområder 
•	 Alle kommuneplanrammer undtagen vindmølleområder
•	 Mulig fremtidig byvækst



- 113 -

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021

Store husdyrbrug

Kortet ajourføres ved at genberegne det efter samme metode som i Kommuneplan 2017, men med ajour-
førte kortlag jf. Kommuneplan 2021.

En væsentlig forskel mellem KP17 og KP21 er dog, at nitratfølsomme indvindingsområder nu indgår i udpeg-
ningen for ”store husdyrbrug”, hvor de før blev fratrukket. Dette skyldes at gødskning af landbrugsarealer pr. 
1. august 2017 ikke længere reguleres af Husdyrbrugloven, men i stedet er underlagt generelle regler vare-
taget af Landbrugsstyrelsen. Dette forklarer de fleste af de ændringer, der er sket i udpegningerne imellem 
Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021.

Ligesom i Kommuneplan 2017 er der fortsat fire kortlag tilknyttet udpegningen af store husdyrbrug, som er 
differentieret efter størrelser og produktionsdyr på husdyrbrug. De er fremkommet ved beregninger foreta-
get i www.husdyrgodkendelse.dk af ammoniak og lugtemissioner fra store husdyrbrug. 

I Kommuneplan 2017 var beregningerne baseret på antal dyr, og kortene omfattede potentielle placerings-
muligheder for store husdyrbrug til hhv. kvæg- og svinebrug på hver 500 og 1.000 dyreenheder (DE). Med 
den nye husdyrlov fra 1. august 2017 er den såkaldte ”stipladsmodel” indført. Lugt- og ammoniakemissio-
nen beregnes nu pr. m2 produktionsareal i stalden. Dermed er det ikke længere antallet af dyr i stalden, men 
staldens størrelse, der er afgørende.

Miljøstyrelsen har lavet stipladsmodellen ved omregninger fra dyreenheder (DE) til m2 produktionsareal. 
Randers Kommune har lavet tilsvarende omregninger fra dyreenheder til produktionsareal for kortlagene. 
Kortene fra Kommuneplan 2017 oversættes derfor fra dyreenheder til produktionsareal således:

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021
Store husdyrbrug kvæg 500 Store husdyrbrug kvæg 2.600 m2

Store husdyrbrug kvæg 1000 Store husdyrbrug kvæg 5.200 m2

Store husdyrbrug svin 500 Store husdyrbrug svin 2.600 m2

Store husdyrbrug svin 1000 Store husdyrbrug svin 5.200 m2

Selve udpegningen til Store husdyrbrug i Kommuneplan 2021 genberegnes ved at danne et grundkort, som 
herefter fratrækkes passende lugtgeneafstande til nærliggende byzone og boliger, samt afstande for over-
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holdelse af ammoniakbelastning af natur.

Grundkortet er lavet med udgangspunkt i geometrien ”særlig værdifulde landbrugsområder” – som herefter 
er reduceret med følgende geometrier: 

•	 Natura 2000 – områder 
•	 Lokalplaner under udarbejdelse (ekskl. vindmølleområder) 
•	 Områder som friholdes for bebyggelse 
•	 Søbeskyttelseslinjer 
•	 Strandbeskyttelseslinjer 
•	 Åbeskyttelseslinjer 
•	 Kirkebyggelinjer 
•	 Kirkeindsigtsområder 
•	 Fredede områder 
•	 Mulige vådområder 
•	 Fortidsmindebeskyttelseszoner 
•	 BNBO (boringsnærebeskyttelsesområder)

Der lægges herefter passende lugtgeneafstande omkring eksisterende by- og sommerhuszone, fremtidig by- 
og sommerhuszone (jf. rammerne i Kommuneplan 2021), samlet bebyggelse i det åbne land (landsbyafgræs-
ninger jf. Kommuneplan 2021) og enkeltbeboelse uden landbrugspligt indenfor Randers Kommune. Afstan-
dene er beregnet i husdyrgodkendelse.dk og differentieres for de fire kortlag som vist i tabellen nedenfor. 
Både områderne og de tilknyttede lugtgeneafstande fratrækkes grundkortet.

Svin 2.600 m2 Svin 5.200 m2 Kvæg 2.600 m2 Kvæg 5.200 m2

Eksisterende og fremti-
dig by- og sommerhus-
zone

1.018 meter 

(inkl. 16 % lugtred.)

1.670 meter 

(inkl. 20 % lugtred.)

354 meter 710 meter

Beboelse i samlet be-
byggelse (landsbyaf-
grænsninger)

787 meter 

(inkl. 16 % lugtred.)

1.307 meter 

(inkl. 20 % lugtred.)

239 meter 490 meter

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt i Ran-
ders Kommune

332 meter 

(inkl. 16 % lugtred.)

594 meter 

(inkl. 20 % lugtred.)

90 meter 127 meter

For de 4 temaer er der herefter i husdyrgodkendelse.dk beregnet afstande for overholdelse af ammoniakbe-
lastning af ammoniakfølsom natur, hhv. Kategori 1- og Kategori 2-natur. Naturområderne og afstandene er 
herefter fratrukket grundkortet: 

Svin 2.600 m2 Svin 5.200 m2 Kvæg 2.600 m2 Kvæg 5.200 m2

Kategori 1-natur ca. 450  m ca. 700  m ca. 550  m ca. 800  m
Kategori 2-natur 375 meter  550 meter 450 meter 650 meter

Kortlaget er herefter renset for små områder, hvor det ikke er fysisk hensigtsmæssigt at placere store hus-
dyranlæg.
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Store husdyrbrug kvæg 500 DE/2.600 m2 produktionsareal:

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021
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Store husdyrbrug kvæg 1000 DE/5.200 m2 produktionsareal:

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021

Store husdyrbrug svin 500 DE/2.600 m2 produktionsareal:

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021
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Store husdyrbrug svin 1000 DE/5.200 m2 produktionsareal:

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021
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Råstoffer 
Ændringer i mål

Målene ændres som konsekvens af, at myndighedsopgaven omkring råstofindvinding er overgået fra kom-
munerne til regionerne.

Der er tilføjet en nyt mål, som skal sikre at kommunen friholder råstofområderne, indtil de er udvundet: 

Sikre, at råstofgraveområder og råstofinteresseområder som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, 
som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.

Desuden ændres formuleringen af de to eksisterende mål fra ”Byrådet vil sikre…” til ”Byrådet vil arbejde 
for…”, da Randers Kommune ikke længere har direkte indflydelse på råstofområdet, men involveres som 
høringspart i forbindelse med regionens planlægning og sagsbehandling.

Ændringer i hovedstruktur

Der er tilføjet brødtekst, da der ikke tidligere har været en indledning/brødtekst på siden. Teksten herfra er 
baseret på indholdet i den gamle retningslinje Rå. 1 fra Kommuneplan 2017 – se nedenstående.

Ændringer i retningslinjer

Retningslinje Rå. 1 fra Kommuneplan 2017, ”Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i Råstofplanen 
for Region Midtjylland. Retningslinjerne omfatter både indvindingsforhold og arealanvendelse i de udpegede 
Råstofgraveområder og Råstofinteresseområder.” fjernes og skrives ind i den indledende brødtekst. Dette 
begrundes med, at indholdet nærmere var redegørelse end en retningslinje.

I stedet indsættes en ny retningslinje som Rå. 1 i Kommuneplan 2021, med henblik på at friholde arealer, 
der er udpeget i den regionale råstofplan, for anden anvendelse: ”Der reserveres arealer til råstofgraveom-
råder og råstofinteresseområder som udpeget i Region Midtjyllands Råstofplan.”

Retningslinje Rå. 3 fra Kommuneplan 2017, ”Der skal efterbehandles under hensyn til natur- og miljøbeskyt-
telsesinteresserne i nærområdet.” udgår som retningslinje og indføjes i stedet i redegørelsen til retningslinje 
Rå. 2 om efterbehandling af færdiggravede arealer. Dette begrundes med, at det nu er forhold, der regule-
res efter lovgivning.

Ændringer i kort

Udover kortet i Kommuneplan 2017, som viser råstofgraveområder og råstofinteresseområder, er der indsat 
et nyt kort på siden over de råstofgrave, hvor der finder aktiv gravning sted. Kortet hentes fra Region Midt-
jylland, og har ingen juridisk betydning, men er blot indsat som en service.
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Skovrejsning 
Ændringer i mål

For at reducere i antallet af mål og skærpe byrådets målsætninger er en række mål udgået af Kommuneplan 
2021.

Mål 1:

”Fordoble skovarealet over en trægeneration (80-100 år).”

Ændres til:

”Understøtte at skovarealet fordobles over en trægeneration (80-100 år).”

Mål 2:

”Rejse mindst 3000 ha skov inden 2030, hvilket svarer til 170 ha årligt.”

Ændres til:

”Understøtte at der rejses mindst 3000 ha skov inden 2030, hvilket svarer til 300 ha årligt.”

Mål 3, ”Gøre det lettere at rejse privat skov” udgår, og er i stedet indarbejdet i brødteksten på siden.

Mål 6, ”Øge mangfoldigheden af dyre- og planteliv i skovene”, udgår, da dette omhandler forvaltningen af 
skovene, og derfor ikke passer ind på denne side, som omhandler, hvor det er hensigtsmæssigt at rejse ny 
skov.

Mål 4 og 5 fortsætter uændret.

Ændringer i hovedstruktur

Det nationale mål for skovrejsning jf. ”Danmarks nationale skovprogram” fra 2018 indsættes.

Desuden er tilføjet brødtekst om skovenes betydning for rekreation, natur, grundvandsbeskyttelse, produk-
tion af træflis til energi og bekæmpelse af klimaforandringer gennem lagring af CO2 og levering af klimaven-
lige byggematerialer.

Principper for, hvordan skovrejsning udpeges af Randers Kommune, indsættes desuden for at gøre dette 
mere gennemskueligt og gøre administrationen af retningslinjerne lettere fremadrettet:

”Udpegningerne til skovrejsning i Randers Kommune ønskes at understøtte følgende principper:

- Skabe mere sammenhængende skovarealer og binde eksisterende skove sammen
- Beskytte grundvands- og drikkevandsinteresser
- Øge biodiversitet
- Skabe bynære skove, der tilbyder borgerne rekreation og naturoplevelser tæt på byerne
- Fremhæve landskabstræk”

Ændringer i retningslinjer

Ingen ændringer i retningslinjerne.

I redegørelse til Sk. 1 tilføjes, at der skal udpeges nye arealer til skovrejsning, hvis planlagte arealudpegnin-
ger til skovrejsning udtages af kommuneplanen. Dette er en national interesse.

I redegørelse til Sk. 1 tilføjes til de øvrige hensyn, der skal tages i forbindelse med sagsbehandling af anmel-
delser om skovrejsning, at der skal tages højde for landskabelige interesser. Dette er en national interesse.

I redegørelse til Sk. 2 tilføjes et afsnit om, at der ved dispensation fra skovrejsning uønsket kan lægges vægt 
på, om skovrejsningen kan bidrage til principperne for udpegning, bl.a. mere sammenhængende skov, be-
skyttelse af drikkevandsinsteresser mv.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ændringer i kort 

Der er foretaget en række ændringer til skovrejsning ønsket og skovrejsning uønsket jf. nedenstående. 

Areal ved Bjerre på det marine forland i den nordøstlige del af Randers Kommune udtages af ”Skovrejsning 
Ønsket”. Ud fra en landskabelig betragtning er det ikke ønskeligt med skovrejsning på arealet. Skovrejsning 
kan desuden potentielt ødelægge dræn på arealet. Skovrejsning er derfor ikke hensigtsmæssigt på dette 
areal. 

  

Areal øst for Udbyneder. Arealet er udpeget som skovrejsning ønsket. Arealet reduceres i Kommuneplan 
2021 i den nordlige grænse grundet landskabelige hensyn og risiko for at skovrejsning kan ødelægge dræn 
på arealet. Desuden er eksisterende fredskov taget ud af udpegningen til skovrejsning ønsket, da den er 
plantet. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Vest for Sødringholm Skov. En udpegning til skovrejsning ønsket mellem to eksisterende skovarealer 
overlapper i Kommuneplan 2017 lidt med en udpegning til skovrejsning uønsket. Udpegningen til 
skovrejsning ønsket reduceres i Kommuneplan 2021. Der ligger desuden eksisterende skovarealer i 
udpegningen samt en fortidsmindebeskyttelseszone, som også er taget ud af laget. 

  

Vest for Sødringholm Skov. Flere mindre arealer udpeget som skovrejsning ønsket i Kommuneplan 2017 
samles i Kommuneplan 2021 til ét større sammenhængende skovrejsningsområde, som ligeledes binder 
eksisterende skovarealer sammen. Dette er med intentionen om at få mere sammenhængende skov. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Istidsskrænten mellem Dalbyover og Dalbyneder. Justering fra skovrejsning uønsket til skovrejsning ønsket 
med henblik på at fremhæve landskabet ved istidsskrænten med skovrejsning. 

   

Mellem Dalbyover og Øster Tørslev. Udpegninger til skovrejsning ønsket omkring de to byer udvides, så 
udpegningen bliver sammenhængende, mhp. etablering af mere sammenhængende skov. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Øst for Gjerlev. Arealet udpeges som skovrejsning uønsket grundet fine landskabsudsigter fra Gjerlev. 

   

Øst for Hald og syd for Øster Tørslev. Arealet udpeget som skovrejsning uønsket udtages, da der ikke er 
kendskab til andre interesser, der medfører at skovrejsning er uønsket på arealet. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Sydvest for Hald. Hald er karakteriseret af en meget tydelig stjerneudstykning, dog ikke i det sydvestlige 
hjørne. Her er det bynære landskab heller ikke bevaringsværdigt. Det er derfor heller ikke tydeligt, hvorfor 
det sydvestlige hjørne er udpeget som skovrejsning uønsket i Kommuneplan 2017, da der ikke er andre 
modstridende interesser. Der er til gengæld en god mulighed for potentielt at rejse bynær skov. Udpegning 
for skovrejsning uønsket er derfor ændret til skovrejsning ønsket. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Nord for Spentrup. Der udpeges et område til skovrejsning ønsket for at skabe sammenhængende skov fra 
Spentrup til Dyrby Krat.  

  

Syd og øst for Nørbæk. Et større areal til skovrejsning ønsket udvides med henblik på potentielt at rejse 
bynær skov ved Nørbæk samt få mere sammenhængende skov. Skovrejsning ønsket er desuden reduceret 
omkring Sønderbæk pga. bevaringsværdigt landskab. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Nord for Øster Bjerregrav. Her er storslået udsigt over Skal Ådal, hvor det er uhensigtsmæssigt med 
skovrejsning. Udsigten er derfor tilføjet til skovrejsning uønsket. 

   

Nordøst for Svinding. Arealet er tilføjet skovrejsning ønsket med henblik på potentielt at rejse bynær skov 
ved Svinding, samt potentielt at skabe mere sammenhængende skov i tilknytning til eksisterende skov ved 
Fussingø.  
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Vest for Langå. Her er et bevaringsværdigt landskab mellem Gudenåen og skovbevoksede ådalsskrænter, 
hvor skovrejsning er uhensigtsmæssigt. Arealet er derfor tilføjet laget skovrejsning uønsket. 

   

Gudenådalen Langå til Stevnstrup. Skovrejsning er særligt uønsket i ådalslandskaber. Derfor er skovrejsning 
uønsket tilføjet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 128 -

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Øst for Hørning. Et areal udpeget som skovrejsning uønsket i Kommuneplan 2017 ændres til skovrejsning 
ønsket. Udpegningen tilpasses kirkeindsigtslinjen.  

   

Mellem Oust Mølleparken og Fiskergårdsparken. Her er særlige drikkevandsinteresser, og arealet ligger 
mellem to rekreative områder hhv. Oust Mølleparken og Fiskergårdsparken. Skovrejsning er ønskeligt dels 
pga. drikkevandsinteresserne og dels som bynær skov og bindeled mellem rekreative arealer. 
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Naturområder 
Ændringer i mål

Målet ”Foretage et løbende tilsyn med de § 3 beskyttede områder, så alle områder besigtiges i løbet af en 
10-årig periode” udgår. Målet vurderes at være overflødigt, da Kommunernes Landsforening (KL) og miljø-
ministeren har indgået en aftale om, at der fra 1. januar 2015 i en 10-års cyklus skal være foretaget en total 
gennemgang af alle kommunens naturarealer og øvrige arealer i forhold til, om der er uopdaget natur. Må-
let refererer ligeledes mere til administrationspraksis end fysisk planlægning, og er meget konkret i forhold 
til at være et mål.

Ændringer i hovedstruktur

Ingen ændringer.

Ændringer i retningslinjer

I retningslinje Na. 3 blev i Kommuneplan 2017 henvist til målsætningen for naturområder. Randers Kom-
mune har ingen naturkvalitetsplan, som angiver målsætninger for naturområderne, og derfor giver det ikke 
mening at henvise til målsætningen. Retningslinje Na. 3 og redegørelsen for retningslinje Na. 3 er derfor 
ændret, således at henvisningen til målsætning udgår. Retningslinjen er ændret fra ”Tilstanden i naturom-
råder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må som udgangspunkt ikke ændres. Kun i særlige til-
fælde, efter en konkret vurdering hvori områdets målsætning indgår, kan der tillades ændringer af et natur-
områdes nuværende tilstand.” til ”Tilstanden i naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
må som udgangspunkt ikke ændres. Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering under hensyntagen 
til naturværdien af området, kan der tillades ændringer af et naturområdes nuværende tilstand.”

I retningslinje Na. 4 er tilføjet, at erstatningsarealet skal være 1:2 ”eller mere”, og der er tilføjet redegørelse 
om størrelsen på erstatningsnatur. På baggrund af et ønske fra KL har Miljøministeren igangsat et arbejde 
vedrørende erstatningsnatur, som indtil videre har ført til udarbejdelse af en rapport om erstatningsnatur. 
Rapporten viser, at hvis der er tale om finere natur, bør der udlægges meget større erstatningsarealer for at 
kompensere for, hvor svært det er at etablere ny, fin natur.

Ændringer i kort

Kortet over Naturområder er blevet tilføjet alle arealer, som siden Kommuneplan 2017 er blevet registreret 
som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De fleste af disse nye arealer er i Kommuneplan 2017 
udlagt som Potentielle naturområder. Dette gør sig f.eks. gældende for områder langs Gudenåen, som er 
udlagt i vådområder, og som efterhånden kan registreres som beskyttet natur.

Dette fører overordnet set til, at der i Kommuneplan 2021 er udpeget mere areal til Naturområder og min-
dre areal til Potentielle naturområder.

Staten har siden sidste kommuneplan været i gang med at revidere udstrækningen af Natura 2000-områder. 
De områder, der nu er blevet medtaget i Natura 2000-områderne, tilføjes kortudpegningen Naturområder, 
hvor de før var Potentielle naturområder.

Arealer, som i forbindelse med konkret sagsbehandling har vist sig ikke at være beskyttet natur, er udtaget 
af kommuneplanens Naturområder. Sådanne arealer vil ofte overgå til at være potentielle naturområder i 
kommuneplanen på grund af deres beliggenhed.

Området langs Gudenåen og Nørreå med naturområder (helt grønne) 0g Potentielle naturområder (skrave-
ret). I Kommuneplan 2021 er flere Potentielle naturområder nu Naturområder, og enkelte Naturområder er 
overgået til Potentielle naturområder:
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Side 2 af 3 
 

Staten har siden sidste kommuneplan været i gang med at revidere udstrækningen af Natura 2000-
områder. De områder, der nu er blevet medtaget i Natura 2000-områderne, tilføjes kortudpegningen 
Naturområder, hvor de før var Potentielle naturområder. 

Arealer, som i forbindelse med konkret sagsbehandling har vist sig ikke at være beskyttet natur, er udtaget 
af kommuneplanens Naturområder. Sådanne arealer vil ofte overgå til at være potentielle naturområder i 
kommuneplanen på grund af deres beliggenhed. 

Området langs Gudenåen og Nørreå med naturområder (helt grønne) 0g Potentielle naturområder 
(skraveret). I Kommuneplan 2021 er flere Potentielle naturområder nu Naturområder, og enkelte 
Naturområder er overgået til Potentielle naturområder: 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Området omkring Læsten Bakker mm. Et potentielt naturområde er nu blevet et Naturområde: 

   

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Side 3 af 3 
 

Omkring Værum er to nyudpegede Natura 2000-arealer ændret fra Potentielle naturområder til 
Naturområder: 

   

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

Område nord for Gl. Viborgvej ved Ålum, som er nyt Natura 2000-areal, er ændret fra Potentielle 
naturområder til Naturområder: 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

 



- 132 -

Potentielle naturområder
Ændringer i hovedstruktur

I brødteksten er tilføjet et afsnit om den igangværende udvikling af natur i området mellem Læsten, Øster 
Bjerregrav og Ålum. I redegørelsen er indskrevet baggrunden for dette, nemlig Naturfondens erhvervelse af 
Læsten Bakker og det videre samarbejde med kommunen derfra.

Ændringer i kort

Nogle områder, der tidligere har været registreret som Potentielle naturområder, er i Kommuneplan 2021 
nu i stedet registreret som Naturområder. Det gælder områder, som siden Kommuneplan 2017 er registreret 
som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dette fører overordnet set til, at der er mindre areal 
med Potentielle naturområder og mere areal med Naturområder.

Arealer, som i forbindelse med konkret sagsbehandling har vist sig ikke at være beskyttet natur er udtaget 
af kommuneplanens Naturområder. Sådanne arealer vil ofte overgå til Potentielle naturområder på grund 
af deres beliggenhed. Nogle enkelte steder er afgrænsningen af Potentielle naturområder tilrettet, fordi det 
har omfattet eksisterende byggeri, som således er udtaget af de Potentielle naturområder.

Områder langs Gudenåen og Nørre å. (Naturområder er helt grønne). En del Potentielle naturområder (skra-
veret) er overgået til Naturområder (helt grønne), og nogle få er overgået fra Naturområder til Potentielle 
naturområder.

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Side 2 af 4 
 

En mindre del af Potentielle naturområder (skraveret) er udgået ved Haversmosevej fordi der her allerede 
findes byggeri: 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

I området ved Læsten bakker mm. er medtaget nye arealer som potentielle naturområder på baggrund af 
det samarbejde, som foregår med Naturfonden. Der er udpeget nye Potentielle naturområder (skraveret) i 
området omkring Læsten Bakker mm. Desuden er et område overgået fra Potentielle naturområder til 
Naturområder. 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Side 3 af 4 
 

To kommunalt ejede arealer ved hhv. Paderup og Harridslev er medtaget som nye potentielle 
naturområder. De er i forvejen udlagt som en del af Grøn Struktur, da de er omfattet af kommuneplanens 
rammer for landområder. Den grønne struktur skal binde grønne områder i byen sammen med naturen på 
landet og har ekstensiv drift.  

Området ved Harridslev udlagt som Potentielle naturområder (skraveret) er udvidet på kommunalt ejet 
område: 

   

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Områder ved Paderup udlagt som Potentielle naturområder (skraveret) er udvidet på kommunalt ejet 
område: 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Side 4 af 4 
 

Omkring Værum er to nye Natura 2000-arealer ændret fra Potentielle naturområder til Naturområder: 

   

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

Område nord for Gl. Viborgvej ved Ålum, som er nyt Natura 2000-areal, er ændret fra Potentielle 
naturområder til Naturområder: 

  

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Økologiske forbindelser 
Ændringer i mål

Af hensyn til læsevenlighed ændres mål nummer 2 fra:

”At de økologiske forbindelser kan benyttes af så mange forskellige typer af organismer som muligt.”

Til:

”At de økologiske forbindelser kan benyttes af så mange forskellige typer af dyr, planter og svampe som mu-
ligt.”

Ændringer i hovedstruktur

Ingen

Ændringer i retningslinjer

Ingen

Ændringer i kort

I kortet er lavet tre mindre tilretninger, hvor Potentielle økologiske forbindelser er ændret til Økologiske for-
bindelser, fordi beskyttet og urørt natur gør, at der er tale om egentlige økologiske forbindelser.

Desuden er tilrettet omkring Randers havn, Mellerup havn og Udbyhøj havn, og blandt andet fjernet nogle 
smalle, små stykker Økologiske forbindelser, som er tekniske fejl fra dengang, kortet blev lavet.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Et område ned mod Kastbjerg Å er ændret fra potentiel økologisk forbindelse (gul) til økologisk forbindelse 
(vissen grøn): 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Et område ved udmundingen af Randers Fjord, hvor en strandeng er blevet en del af Økologiske 
forbindelser fra at have været Potentielle Økologiske forbindelser. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Område ned mod Gudenåen er ændret fra Potentielle Økologisk forbindelse til Økologisk forbindelse.

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Ved Randers havn er nogle smalle områder med Økologisk forbindelser er udgået ved en teknisk tilretning. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021  
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ved Mellerup havn og Færgehavn er områder med Økologisk forbindelser udgået ved en tilretning omkring 
havnens arealer. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Ved Udbyhøj færgehavn og -lystbådehavn, hvor områder med Økologisk forbindelser er udgået ved en 
tilretning omkring havnens arealer. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Potentielle økologiske forbindelser
Ændringer i mål

Ingen

Ændringer i hovedstruktur

Ingen

Ændringer i retningslinjer

Ingen

Ændringer i kort

I kortet er lavet tre mindre tilretninger, hvor Potentielle økologiske forbindelser er ændret til Økologiske for-
bindelser, fordi beskyttet og urørt natur nu betyder, at der er tale om egentlige økologiske forbindelser.

Der er desuden sket tilretning ved Mellerup færgehavn og ved Ydbyhøj havn, hvor mindre områder med 
potentielle Økologiske forbindelser er udgået.

Billederne viser Potentielle økologiske forbindelser (gul) og Økologiske forbindelser (vissen grøn).

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Potentielle økologiske forbindelser 
 

Ændringer i mål 

Ingen 

 

Ændringer i hovedstruktur 

Ingen 

 

Ændringer i retningslinjer 

Ingen 

 

Ændringer i kort 

I kortet er lavet tre mindre tilretninger, hvor Potentielle økologiske forbindelser er ændret til Økologiske 
forbindelser, fordi beskyttet og urørt natur nu betyder, at der er tale om egentlige økologiske forbindelser. 

Der er desuden sket tilretning ved Mellerup færgehavn og ved Ydbyhøj havn, hvor mindre områder med 
potentielle Økologiske forbindelser er udgået. 

Billederne viser Potentielle økologiske forbindelser (gul) og Økologiske forbindelser (vissen grøn). 

 

Et område ned mod Kastbjerg Å er ændret fra Potentielle Økologisk forbindelse til Økologisk forbindelse:  

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ved udmundingen af Randers Fjord er en strandeng blevet en del af Økologiske forbindelser fra at have 
været Potentielle Økologiske forbindelser: 

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

Områder ned mod Gudenåen er ændret fra Potentiel Økologisk forbindelse til Økologisk forbindelse:

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Et område med bygninger ved Mellerup Færgehavn er udtaget fra Potentielle Økologisk forbindelse:

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

En mindre kile placeret på vejen ind på havnen er udtaget fra Potentielle Økologisk forbindelse:

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Internationale naturbeskyttelsesområder 
Ændringer i mål

Det fjerde mål er omformuleret for at udskifte ordet ”sikre” med ordet ”beskytte”. Målet er ændret fra:

”Arbejde for, at sikre bilag IV-arterne, der fremgår af habitatbekendtgørelsen.”

Til:

”Arbejde for at beskytte de arter, der fremgår af habitatbekendtgørelsen bilag IV.”
Ændringer i hovedstruktur

Ingen

Ændringer i retningslinjer

Der er ændret i formuleringen af redegørelsen til retningslinje In. 2. Det er tilføjet, at arterne ikke må for-
sætligt forstyrres eller slås ihjel. Desuden er begrebet internationale beskyttelsesområder taget ud af tek-
sten og erstattet med arternes leveområder, fordi bilag IV-arterne netop er beskyttede alle steder og ikke 
kun i de internationale naturbeskyttelsesområder.

Ændringer i kort

Miljøstyrelsen har været i gang med en revision af Natura 2000-områderne, som blev afsluttet i 2018. For 
nye arealer som medtages er beskyttelsen trådt i kraft med det samme. For arealer, der udtages, skal dette 
først godkendes af EU. Denne godkendelse fra EU er endnu ikke sket. I Randers Kommune er som noget nyt 
medtaget alle statens arealer ved Fussingø. En række mindre arealer fordelt rundt omkring i kanten af Na-
tura 2000-områderne er ønsket udtaget. Kort fra statens Miljøgis viser, hvor forandringerne med nye arealer 
er sket, og hvor der ønskes forandringer ved at arealerne udtages.

Kortene på næste side viser den forskel, der er sket i udbredelsen af Natura 2000-området ved Fussingø.
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Kortet viser de nye områder som er medtaget ved Fussingø og de arealer som ønskes udtaget. Natura 
2000-området er ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk”



- 145 -

Kortet viser de områder der ønskes udtaget i det Nordlige af Randers Kommune, i Natura 2000-områderne 
”Kastbjerg Ådal” og ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.
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Kortet viser de områder der ønskes udtaget i det sydlige af Randers Kommune i Natura 2000-området ”Bjer-
re Skov og Haslund Skov”
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Lavbundsarealer og mulige vådområder 
Ændringer i mål

Målet ”Modvirke ophobning af fosfor i jorden på potentielle vådområder og på områder, der forventes over-
svømmet ved vandstandsstigning” udgår, da kommunen ikke har hjemmel til at pålægge lodsejeren restrik-
tioner vedrørende fosforindholdet i jorden udenfor konkrete projektområder. Regulering af fosforindholdet i 
projekter er en integreret del af projektarbejdet.

Ændringer i hovedstruktur

Ingen

Ændringer i retningslinjer

I retningslinje Lv. 1 er indføjet et ”så vidt muligt” for at give mulighed for interesseafvejning i konkrete sager. 
Desuden fjernes også teksten ”som hindrer naturgenopretning”, da friholdelsen af lavbundsarealer også er 
af hensyn til klimatilpasning mv. Retningslinjen ændres således fra:

Lv. 1 Mulige vådområder og lavbundsarealer, skal friholdes for byggeri og anlæg, som hindrer natur-
genopretning.

Til:

Lv. 1 Mulige vådområder og lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Retningslinje Lv. 2 i Kommuneplan 2017, ”Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer skal baseres på 
risikoen for forhøjet vandstand.”, udgår, da risiko for oversvømmelse behandles under det nye afsnit Klima-
tilpasning. Her er risiko for oversvømmelse i hele kommunen kortlagt, inkl. på lavbundsarealer.

Retningslinje Lv. 3 i Kommuneplan 2017 er blevet omformuleret redaktionelt og hedder fremadrettet Lv. 2 i 
Kommuneplan 2021. Formuleringen ændres fra:

Lv. 3 Der kan indenfor de udpegede vådområder gennemføres naturgenopretningsprojekter, med hen-
blik på at fjerne kvælstof og tilbageholde fosfor og med henblik på at tilbageholde store vandmæng-
der i klimamæssig sammenhæng.

Til: 

Lv. 2 Der kan indenfor de udpegede mulige vådområder gennemføres naturgenopretningsprojekter 
med henblik på at fjerne kvælstof, tilbageholde fosfor og tilbageholde store vandmængder i klima-
mæssig sammenhæng.

Retningslinje Lv. 4 i Kommuneplan 2017, ”Forringelse af den eksisterende naturkvalitet ved etablering af nye 
vådområder skal forsøges undgået.” udgår som retningslinje, men indsættes som redegørelse til Lv. 2.

Lv. 5 om offentlighedens adgang skifter nummer til Lv. 3, men ændres ikke.

Retningslinje Lv. 6 i Kommuneplan 2017, ”Ved gennemførelse af naturgenopretningsprojekter skal væsent-
lige kulturhistoriske interesser sikres.” udgår som retningslinje og flyttes til redegørelse til retningslinje Lv. 2, 
da det er et krav der tilgodeses ifølge eksisterende lovgivning.
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Ændringer i kort

Der er ændret i kortudpegningerne til mulige vådområder på baggrund af en screening, Randers Kommune 
har fået foretaget.

Før:

Efter:
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Før:

Efter:
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Før:

Efter:
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Grønt Danmarkskort 
Ændringer i mål

Ingen ændringer

Ændringer i hovedstruktur

Ingen ændringer

Ændringer i retningslinjer

Der er indsat redegørelse om status på realiseringen af Grønt Danmarkskort jf. nyt krav til kommuneplanens 
redegørelsesdel i forbindelse med ændring af planloven, som trådte i kraft 1. april 2020. 

Ændringer i kort

Udpegningen af Grønt Danmarkskort er opdateret jf. ændringer i de kort, som ligger til grund for udpegnin-
gen. Se kortændringer under Internationale naturbeskyttelsesområder, Naturområder, Potentielle naturom-
råder, Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser.
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Grøn struktur 
Hovedstruktur samt mål og retningslinjer er ændret væsentligt. Hovedstrukturen er væsentligt udbygget 
med nye principper for udpegningen med tilhørende forklarende diagrammer for hovedgreb og principper 
for ny Grøn Struktur. Ligeledes er grundlaget for udpegningen og hvilke dele, der indgår ændret (dette frem-
går stadig af retningslinje 1). Retningslinjerne er ligeledes væsentligt revideret. Ændringerne i Grøn Struktur 
bygger blandt andet på drøftelser og bidrag fra byrådet på workshop-temamøde afholdt i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen i februar 2020.

Ændringer i kort

Opbygningen af Grøn struktur er ændret fra Kommuneplan 2017 til Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2017:

•	 Grønne rekreative områder
•	 Bynær skov
•	 Bynære landskaber
•	 Landområder
•	 Naturområder og økologiske forbindelser
•	 Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

Kommuneplan 2021:

•	 Rekreative områder i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
•	 Landområder i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
•	 Naturområder
•	 Økologiske forbindelser
•	 Grønne overgangszoner omkring Randers by, der ønskes friholdt for bebyggelse.

Således fokuserer udpegningen på eksisterende grønne områder i og uden for byerne og i mindre grad på 
potentielle og fremtidige naturområder. Landområder er blevet reduceret i forbindelse med kommune-
planrevisionen, men indgår stadig i grøn struktur som områder, der ønskes friholdt for bebyggelse. Grønne 
overgangszoner omkring Randers by svarer i store træk til bynære landskaber fra Kommuneplan 2017 og er 
områder, der ønskes friholdt for bebyggelse. Disse følger hovedgrebet om ”den ydre grønne” ring omkring 
Randers by (se mere i hovedstrukturen for grøn struktur).
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Landskab og geologi 
Ændringer i mål

Det er en national interesse, at både landskabelige og geologiske interesser beskyttes og friholdes for nyt 
skæmmende byggeri. Derfor omskrives mål 3 om geologiske interesser fra Kommuneplan 2017, så det både 
omfatter landskabelige og geologiske interesser, og målet flyttes op som mål nr. 1 i Kommuneplan 2021.

Målet omformuleres fra:

”Sikre, at de geologiske interesser bliver beskyttet og bevaret, så muligheden for at kunne erkende 
den geologiske landskabsdannelse ikke bliver sløret eller forsvinder.”

Til:

”Sikre, at de landskabelige og geologiske interesser beskyttes og bevares, så landskabsværdierne og 
muligheden for at kunne erkende den geologiske landskabsdannelse ikke bliver sløret eller forsvinder.”

De to eksisterende mål om tilpasning af byggeri til landskabet slås sammen til ét, og det indføjes at det er 
nødvendigt byggeri (samfundsmæssigt eller erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdrift). Dvs. mål 1 og 
2 fra Kommuneplan 2017;

”Sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg i det åbne 
land.”

”Sikre, at nyt og stort landbrugsbyggeri tilpasses landskabet.”

Ændres til følgende ene mål i Kommuneplan 2021:

”Sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af nødvendigt byggeri og an-
læg i det åbne land.”

Ændringer i hovedstruktur

Da der ikke er nogen brødtekst på siden i Kommuneplan 2017 er der udarbejdet tekst som indledning til ret-
ningslinjerne. Tekstelementer fra hovedstruktursiden ”Landskab og geologi” i Kommuneplan 2017 flyttes til 
retningslinjesiden om landskab og geologi i Kommuneplan 2021. Der suppleres med ny tekst om geologiens 
rolle i hverdagen.

Desuden tilføjes tekst om, at der altid bør være et vist fokus på den landskabelige oplevelse i placeringen af 
nye anlæg og elementer i det åbne land, også selvom området ikke er udpeget som landskabeligt interes-
seområde. 

Ændringer i retningslinjer

Det er en national interesse, at bevaringsværdige landskaber ikke reduceres, og at bevaringsværdige land-
skaber som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg. Der tilføjes derfor en ny retningslinje i Kommune-
plan 2021:

”Lg. 1 Der er udpeget områder med særlige landskabelige interesser på kort. Udpegningerne må som 
udgangspunkt ikke reduceres.”

I redegørelsen til retningslinjen beskrives, at en landskabsudpegning kan reduceres, såfremt det vurderes, at 
landskabet ikke længere er beskyttelsesværdigt. Desuden er redegørelsen om grundlaget for udpegningerne 
på kort flyttet hertil.

Retningslinjernes rækkefølge er ændret, og der er sket mindre tilpasninger af redegørelsestekster.
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

”Lg. 1 Der er udpeget områder med særlige landskabelige interesser på kort. Udpegningerne må som 
udgangspunkt ikke reduceres.” 

I redegørelsen til retningslinjen beskrives, at en landskabsudpegning kan reduceres, såfremt det vurderes, 
at landskabet ikke længere er beskyttelsesværdigt. Desuden er redegørelsen om grundlaget for 
udpegningerne på kort flyttet hertil. 

Retningslinjernes rækkefølge er ændret, og der er sket mindre tilpasninger af redegørelsestekster. 

 

Ændringer i kort 

For områder af geologisk interesse er der ikke foretaget ændringer i kortudpegningerne. 

For områder af særlig landskabelig interesse er der foretaget en række tilpasninger af kortudpegningerne i 
Kommuneplan 2021 i forhold til Kommuneplan 2017, som gennemgås i det følgende. Der er både tillagt og 
udtaget udpegninger. Tal- og bogstavkombinationerne referer til Randers Kommunes landskabsanalyse, 
hvor hvert landskabsområde er tildelt en tal- og bogstavkombination. 

I nogle områder, hvor landskabsudpegningen justeres på grund af overlap med fremtidig byvækst, er 
udpegningen af fremtidig byvækst justeret tilsvarende, så overlap undgås. Læs herom i gennemgang af 
ændringer til kortet over fremtidig byvækst i forandringsrapporten under Byudvikling. 

 

B29: Landskabet ved Dronningborg. Arealet er vurderet i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst i 
den nordlige del af arealet. Udpegningen er ikke reduceret i hele det område, som er udlagt til fremtidig 
byvækst, men er justeret i det omfang, det landskabeligt kan forsvares. Dertil er der sket en mindre 
justering i forbindelse med ny bebyggelse i sydlige del af arealet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

B52: Landskab nord for Hald. Arealet er vurderet i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst nord for 
Hald. Hald ligger på en bakketop med store landskabsudsigter, og med en velbevaret stjerneudstykning. 
Landskabsudpegningen er reduceret i det omfang det landskabeligt kan forsvares. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

B62: Skov nord for Spentrup. Udpegningen er udvidet i sydvestlige hjørne, hvor der er plantet mere skov i 
sammenhæng med eksisterende: 

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

B66: Stort nyt vådområde syd for Fårup er tilføjet til det bevaringsværdige landskab for Kåtbæk: 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

B69: Landskab nord for Asferg. Landskabet er vurderet i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst. 
Landskabet, hvor der er ønske om byvækst, blev i denne forbindelse ikke vurderet som bevaringsværdigt. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

B82: Landskab syd for Gjerlev. Udpegningen er justeret i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst syd 
for Gjerlev. Linjeføringen er justeret, således at landskabsudpegningen kun omfatter Øster Tørslev Å og 
dennes dalsider. 

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

B101: Landskab syd for Havndal. Udpegningen er reduceret, hvor der er ønske om fremtidig byvækst. Det 
er vurderet, at det konkrete landskab ikke er bevaringsværdigt. 

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

D9: Landskab i nordøstlige del af Stevnstrup. Arealet omfatter vedtaget lokalplan 532, som er tæt bebygget 
og terrænet voldsomt reguleret i forbindelse med byggeriet, samt lokalplan under udarbejdelse. Arealet er 
taget ud, da det ikke længere har samme landskabskarakter eller opleves sammenhængende med det 
bevaringsværdige landskab, som det førhen var en del af, og som orienterer sig mod Nørreå.  

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

D13: Landskab nord for Langå. Udpegningen er tilpasset i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst 
samt etableret solvarmeanlæg i sydlige del af landskabsudpegningen. Det er vurderet, at det konkrete 
landskab ikke er bevaringsværdigt. 

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

D21: Landskab vest for Langå. Arealet tilføjes til udpegningen af områder med særlig landskabelig interesse. 
Arealet er registreret som område af ”stor værdi” i Randers Kommunes landskabsanalyse. Kun områder af 
”størst værdi” er oprindeligt medtaget i udpegningen. Arealet besidder mange af de samme kvaliteter som 
naboarealet D20, som er bevaringsværdigt, herunder et godt sammenspil mellem tunneldalslandskabet 
med Gudenåen og det kuperede morænelandskabet. Der ligger stadig et potentiale i at skabe en bedre 
visuel sammenhæng med Gudenåen. 

   

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

D23: Lokalplanlagt område i Langå, som er under udbygning, er udtaget ud af kortlaget: 

 
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

E2: Skrænt ned til Gudenåen øst for Langå. Arealet er tilføjet som bevaringsværdigt landskab. Landskabet 
består af Bjergskov Bakker, som ligger på skrænten til Gudenådalslandskabet. Skovbevoksningen 
fremhæver det kuperede landskabstræk. 

   
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

E3: Skrænt ned til Gudenåen, øst for Langå. Tilføjet som bevaringsværdigt landskab. Landskabet består af 
skrænt ned til Gudenåens ådalslandskab. 

   
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

E14: Landskab syd for Tebbestrup. E14 orienterer sig både mod Værum Bæk og Gudenåen. Arealet, der 
orienterer sig mod Gudenåen, er tilføjet til områder med særlig landskabelig interesse, grundet store 
udsigter over Gudenådalen samt landskabets uforstyrrede karakter. 

   
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 

 

E24: Landskab ved Brusgaard Møllebæk syd for Paderup. Udpegningen er forlænget ved Brusgaard 
Møllebæk i østlig retning.  

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

E49: Landskab ved Stånum. Udpegningen er vurderet i forbindelse med ønske om fremtidig byvækst. I dele 
af landskabsudpegningen er det vurderet, at det konkrete landskab ikke er bevaringsværdigt, og 
udpegningen justeres tilsvarende. 

  
Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021 
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Kystnærhedszone 
Ændringer i retningslinjer

I redegørelse til retningslinje 1:

I andet afsnit er ”byggeriet” ændret til ”byggeri og anlæg”

I tredje afsnit er ”bebyggelse” ændret til ”bebyggelse og anlæg”.

I redegørelse til retningslinje 3, andet afsnit er ”byggeriet” ændret til ”byggeri og anlæg”

I redegørelse til retningslinje 4, andet afsnit er ”anlæg” ændret til ”byggeri og anlæg”

I redegørelse til retningslinje 5 er afsnittet:

”En del af formålet med Naturpark Randers Fjord er at arbejde for, at borger og turister sikres adgangen til 
kysten og vandet og muligheden for at benytte områderne og vandet aktivt f.eks. ved stier og badebroer. 
læs mere om Naturpark Randers Fjord her.”

Til:

”En del af formålet med Naturpark Randers Fjord er at arbejde for, at borgere og turister sikres adgangen til 
kysten og til vandet og får muligheden for at benytte områderne og vandet aktivt f.eks. ved stier og bade-
broer. Læs mere om Naturpark Randers Fjord her.”

Ændringerne har mindre redaktionelle ændringer.
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Kulturarv 
Overskrift på afsnit ændres, da der er kommet et nyt udvalg til i 2017; 

”Samarbejder og bevaringsudvalg” 

Ændres til;

”Bevaringsudvalg og Bygningsforbedringsudvalg, samt andre samarbejder”. 

 
I samme afsnit - Bevaringsudvalget refererer til flere politiske udvalg nu og den benævnte SAVE registrering 
er i tidligere planlægningsperiode, hvorfor; 

”Udvalget er nedsat af byrådet og fungerer bl.a. som rådgivende udvalg for Miljø- og teknikudvalget. Be-
varingsudvalget har i 2014-2016 sikret SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne i 
Randers.”  

Ændres til; 

”Udvalget er nedsat af byrådet og fungerer som rådgivende udvalg for miljø- og teknikudvalget, landdistriks-
udvalget og udviklingsudvalget. Udover bevaringsudvalget har kommunen i 2017 fået et bygningsforbed-
ringsudvalg, som er bemyndiget til at kunne uddele økonomiske tilskud til bl.a. renoveringsprojekter på den 
bevaringsværdige bebyggelse. ”

Overskrift på afsnit ændres, da vi ikke beskriver SAVE i afsnittet, men blot beskriver at vi registrerer; 

”SAVE registrering”, 

 
Ændres til; 

”Registrering af bevaringsværdier”. 

Kommunen er ikke myndighed på de fredede bygninger, hvorfor: 

”Dette gøres bl.a. gennem registrering af de fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen.” 

 
Ændres til; 

”Dette gøres bl.a. gennem registrering af bevaringsværdige bygninger i kommunen. 
Fredede bygninger har særstatus. De udpeges og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der kræves sær-
lig tilladelse fra styrelsen til at lave bygningsmæssige ændringer både ude og inde på fredede ejendomme.”

 
Ovenstående afsnit skal have en tilføjelse, da vi ændrer praksis i forhold til bygningernes alder; 

”Som udgangspunkt er bygninger opført før 1940 SAVE-registreret. Dette er ud fra et ønske om at kunne 
arbejde aktivt og systematisk i forbindelse med sagsbehandlingen af nedrivnings- og byggesager.” 

 
Ændres til: 

”Som udgangspunkt er bygninger opført før 1940 registrerede, for at afklare deres bevaringsværdi. Randers 
Kommunes første større samlede registreringer blev udført i 1999 i Randers Kommuneatlas. Den næste 
større registrering blev fortaget i 2015-2017 og omfatter registreringer i kommunens landsbyer og dele af 
landdistrikterne. Registreringerne bevirker, at der kan arbejdes aktivt og systematisk i forbindelse med sags-
behandlingen af nedrivnings- og byggesager. Nyere registreringer tager bygninger med, som er opført før 
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1960, for dermed at følge med tiden og sikre nyere byggeperioders bevaringsværdige byggerier.”

Indsat ny overskrift og tekst 

”Screening af kulturmiljøer” 

(Se evt. tekst i forandringsrapport om kulturmiljøer)

Overskrift på afsnit ændres, da afsnittet kræver lidt uddybning. 

”Bevarende lokalplaner” 

 
Ændres til; 

”Sikring af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer” 

 
Tilføjelse til afsnittet under den eksisterende tekst; 

”Med bevarende lokalplaner har byrådet mulighed for at sikre værdierne i kulturmiljøerne og de bevarings-
værdige bygninger ved at fastsætte konkrete bestemmelser og opsætte krav om ansøgning i hvert enkelt 
tilfælde.” 
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Bevaringsværdige bygninger
 
Idet at kommunen ikke er myndighed på de fredede bygninger bør dette udgå af temaets overskrift; 

”Fredede og Bevaringsværdige bygninger”

ændres til; 

”Bevaringsværdige bygninger”

Ændringer i mål

Målet:

”Værne om bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune.”

Ændres til:

”Værne om den gode bygningskultur, herunder bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne og på 
landet i Randers Kommune.”

Brødtekst til Mål. Følgende del fjernes (en del af teksten kopieres ud på hovedstrukturen for Kulturarv);

”Vores bygningskulturarv sikres gennem henholdsvis fredning eller ved at erklære bygningerne bevarings-
værdige.

Fredede bygninger har særstatus. De udpeges og administreres af Kulturarvsstyrelsen. Der kræves særlig til-
ladelse fra styrelsen til at lave bygningsmæssige ændringer både ude og inde på fredede ejendomme.”

Brødtekst til mål. I den følgende del ændres og tilføjes nedenstående for at det støtter bedre op om mål og 
retningslinjer;

”De bevaringsværdige bygninger sikres, med hjemmel i bygningsfredningsloven og planloven, ved at de re-
gistreres i kommuneplanen som bevaringsværdige. Det er kommunens opgave at administrere dem. Dette 
sker bl.a. igennem de generelle rammer om bevaringsværdige bygninger.”

Ændres til;

”De bevaringsværdige bygninger sikres, med hjemmel i bygningsfredningsloven og planloven, ved at de 
registreres og derefter optages i kommuneplanen som bevaringsværdige. En bygning er bevaringsværdig, 
når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en 
lokalplan eller byplanvedtægt.

Kommunen er myndighed hvad angår de bevaringsværdige bygninger og kan administrere dette gennem de 
bevarende lokalplaner hvor der udover forbud mod nedrivning også kan indsættes bygningsregulerende be-
stemmelser for at sikre at der ikke sker ændringer som strider mod den enkelte bygnings bevaringsværdier.”

Ændringer i retningslinjer

Ændring i navngivning af retningslinjer, idet at ”Fredede og” udgår fra overskrift på temaet.

Overordnet skal retningslinjer ikke fremover hedde Fr. 1 osv. Men i stedet f.eks. Be. 1 osv. 

Retningslinje 1

Retningslinje 1 ændres, så den primært beskriver selve registrerings fasen. 

”De bevaringsværdige bygninger er SAVE-registrerede og de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæs-
sige værdier i disse bygninger skal så vidt muligt bevares og gerne forbedres.”

Ændres til; 



- 167 -

”Bygninger i Randers Kommune registreres for eventuelle bevaringsværdier og de med en høj bevaringsvær-
di optages i kommuneplanen. Registrering sker i forbindelse med konkret sagsbehandling, ved lokalplanlæg-
ning og/eller i forbindelse med en mere systematisk gennemgang af kommunens bygningsarv.”

Redegørelse til retningslinje 1

Den eksisterende redegørelse skal tilpasses og uddeles på de nye retningslinjers redegørelser;

”Den gode bygningskultur, herunder bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne og på landet skal 
fastholdes.

Bevaringsværdige bygninger registreres af kommunen ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural 
Values in the Environment). SAVE-metoden er grundlaget for FBB, som er Kulturstyrelsens database med op-
lysninger om Fredede og Bevaringsværdige Bygninger. SAVE-kategoriseringerne skabes ud fra fem kriterier:

- Arkitektonisk værdi
- Kulturhistorisk værdi
- Miljømæssig værdi
- Bygningernes originalitet
- Bygningernes tilstand

De fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi 1-9. Bevaringsværdien er et 
udtryk for den samlede vurdering og er en afvejning af hvilke forhold, der bør tillægges størst værdi i det 
konkrete tilfælde. Der er derfor ikke tale om et analytisk gennemsnit af delvurderingerne.

1 = Som regel fredet

2 - 3 = høj værdi

4 - 6 = middel værdi

7 - 9 = lav værdi

I kommuneplanen udpeges bygninger der er registreret i SAVE-kategorierne 1-4 som bevaringsværdige. (Se 
kort). Disse bygninger er dermed omfattet af bestemmelserne i bygningsfredningsloven. Ifølge bygningsfred-
ningsloven må en bevaringsværdig bygning, som indgår i kommuneplanen, ikke rives ned uden en forudgå-
ende offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse. Behandling af sådanne sager sker i hen-
hold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Byrådet kan forhindre nedrivning 
af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et § 14 forbud, der forudsætter, at der udarbejdes en 
lokalplan for området med bestemmelser om bevaring af den pågældende bebyggelse. Der kan i lokalplaner 
fastlægges bestemmelser om at om- og tilbygninger kan ske efter tilladelse fra kommunen.”

ændres til; 

”Bevaringsværdige bygninger registreres af kommunen ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural 
Values in the Environment), som skabes ud fra fem kriterier:

- Arkitektonisk værdi
- Kulturhistorisk værdi
- Miljømæssig værdi
- Bygningernes originalitet
- Bygningernes tilstand

De fem kriterier sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi mellem 1 og 9, hvor 1 er høj bevaringsvær-
di og 9 er lav bevaringsværdi. Bevaringsværdien er et udtryk for den samlede vurdering og er en afvejning af 
hvilke forhold, der bør tillægges størst værdi i det konkrete tilfælde. Der er derfor ikke tale om et analytisk 
gennemsnit af delvurderingerne.

I kommuneplanen udpeges bygninger der er registreret med en bevaringsværdi mellem 1 og 4 som beva-
ringsværdige (se kort). Bygninger med en registrering på mellem 5 og 9 er dermed registreret med lav beva-
ringsværdi.

I forbindelse med lokalplanlægning registreres områdets eventuelle bevaringsværdige bygninger og der ind-
arbejdes bevarende bestemmelser i lokalplanen, som kan variere i forhold til den konkrete bygning, område 
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og formålet med lokalplanen.

Oversigten over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen opdateres kun i forbindelse med revision af 
kommuneplanen eller i særlige tillæg til kommuneplanen.”
Retningslinje 2

Retningslinjen 2 flyttes til retningslinje 3. Den nye retningslinje 2 er mere en beskrivelse af hvad man skal 
være opmærksom på i forbindelse med behandlingen af de bevaringsværdige bygninger. 

”Ved nedrivninger, ombygninger og tilbygninger, samt ved ændring af facader, skal der så vidt muligt tages 
særlige hensyn til de bevaringsværdige bygninger og markant beliggende bygninger.” 

ændres til;

” Ved konkret sagsbehandling og ved lokalplanlægning skal de bevaringsværdige bygningers arkitektoniske, 
kulturhistoriske og miljømæssige værdier, samt originalitet, så vidt muligt sikres og gerne forbedres. Dette 
gælder enkeltstående bygninger og samlinger af bygninger.”

Redegørelse til retningslinje 2

Den eksisterende tekst til retningslinje 2 og 4 omformuleres, men bygges videre på, da ny retningslinje 2 
favner dele af begge retningslinjer. 

”Når bygninger med SAVE-værdi 1-4 ombygges eller facademæssigt ændres, skal der tages hensyn til at byg-
ningen er bevaringsværdig. Derfor inviterer Randers Kommune til dialog med bygherre/ejer, for at sikre den 
bedste løsning i hvert tilfælde.

Hvis bygherre/ejer fremsender en ansøgning om byggetilladelse til ombygninger eller ændringer af en be-
varingsværdig bygning, som vil forringe bevaringsværdien, kan kommunen med hjemmel i byggelovens § 
6D gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i 
forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Det er altså helheden og ikke den enkelte 
bygning, der skal tages hensyn til. Det betyder, at der for eksempel kan meddeles afslag, hvis der er tale om 
et homogent område med ensartede huse og en ejer ønsker at ændre et af disse, så det adskiller sig væ-
sentligt fra helheden – eller virker skæmmende for helheden.

Kommunen kan desuden hindre om- og tilbygninger ved at udarbejde en lokalplan for området.”
ændres til;

”Gennem lokalplanlægning kan bevaringsværdige bygninger og samlede bebyggelser sikres bevaret. Her kan 
der bl.a. laves bestemmelser som vedrører bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning, herunder 
skiltning, samt at den eksisterende bebyggelses bevaring, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra Ran-
ders Kommune, må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. Derudover kan ubebyggede arealers 
udformning og bevaring af beplantning og beplantningsforhold sikres. 

Når bygninger, som er registreret med en bevaringsværdi mellem 1 og 4 ombygges eller facademæssigt æn-
dres, skal der tages hensyn til at bygningen er bevaringsværdig. Derfor indgår kommunen gerne i dialog med 
bygherre for at sikre en god helhedsvirkning – også i et område som ikke er lokalplanlagt. 

Byrådet kan forhindre ændringer, om- og tilbygninger af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et 
forbud med hjemmel i planloven, der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med bestem-
melser hvad angår de ønskede ændringer af den pågældende bebyggelse. Der kan ligeledes i lokalplaner 
fastlægges bestemmelser om, at om- og tilbygninger kan ske med byrådets særlige tilladelse. ”
Retningslinje 3

Retningslinje 3 er optaget i retningslinje 1 og derfor bliver den nye retningslinje en omformulering af den 
eksisterende retningslinje 2, hvor der er fokus på situationen omkring ønske om nedrivning. 

”Ændringer i de bevaringsværdige bygninger registreres i forbindelse med konkret sagsbehandling og lokal-
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planlægning, så SAVE-registreret løbende ajourføres.”

ændres til;

”Ved ansøgninger om nedrivning af en bevaringsværdig bygning foretages en konkret vurdering af bygnin-
gens og områdets bevaringsværdier.”.  

Redegørelse til retningslinje 3

Den nuværende redegørelse for retningslinje 3 er optaget i den nye redegørelse for retningslinje 1.

”For at sikre at datagrundlaget til stadighed er opdateret registreres ændringer i bevaringsværdige bygnin-
ger i forbindelse med konkret sagsbehandling og lokalplanlægning.

Oversigten over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen opdateres kun i forbindelse med revision af 
kommuneplanen, hvorfor man altid bør orientere sig i FBB for at sikre opdateret registrering. Se link i boks.”

ændres til;

”Bevaringsværdige bygninger, som er optaget i kommuneplanen er dermed også omfattet af bestemmelser 
for bevaringsværdige bygninger i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (bygnings-
fredningsloven). Ifølge bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning, som indgår i kommunepla-
nen, ikke rives ned uden en forudgående offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse.

Byrådet kan forhindre nedrivning af bevaringsværdige bygninger ved nedlæggelse af et forbud, med hjem-
mel i planloven, der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med bestemmelser om beva-
ring af den pågældende bebyggelse.”

Retningslinje 4

Den nuværende retningslinje vurderes at være optaget i den nye retningslinje 2 og gennem udpegningen 
af kulturmiljøer, som bør omfatte de særlige kulturhistoriske samlede bebyggelser i kommunen vi gerne vil 
passe på.

”Bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk værdifulde samlede bebyggelser, skal respekteres og så vidt 
muligt sikres gennem lokalplanlægning.

Udgår i sit hele.

Redegørelse til retningslinje 4

Redegørelsen er optaget af retningslinje 2.

Gennem lokalplanlægning kan bevaringsværdige bygninger og samlede bebyggelser sikres bevaret. Her kan 
der bl.a. laves bestemmelser om:

•	 Bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning, herunder skiltning.

•	 Eksisterende bebyggelses bevaring, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra Randers Kom-
mune må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

•	 Ubebyggede arealers udformning og vedligeholdelse, herunder bevaring af beplantning og beplant-
ningsforhold i øvrigt.

Udgår i sit hele.

Kort 

De bevaringsværdige bygninger dokumenteres på kortløsning. 

De har indtil nu været vist ved at være hæftet på adressen. Det har givet nogle problemer, hvis der f.eks er 
flere bevaringsværdige bygninger på ejendommen. 

Det ændres ved denne revision til at de fremover er koblet op på bygningsnr og id. 

Derudover vil de forskellige bevaringsværdier få forskellige farver, hvorved man ved et hurtigt kig på et kort, 
kan danne sig et hurtigt overblik over bevaringsværdierne i området.
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De nedenfor listede bygninger tilføjes til udpegningen af de bevaringsværdige bygninger med en SAVE værdi 
fra 1-4.

Artillerivej 2, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Artillerivej 4, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Artillerivej 6, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Artillerivej 8, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Artillerivej 10, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Artillerivej 12, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Artillerivej 14, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Artillerivej 16, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Bredgade 55, 8870 Langå – Langå Stationsbygning. Bevaringsværdi fra 5 til 4.

Gardervej 1, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 3, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 5, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 7, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 9, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 11, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Gardervej 13, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3. 

Glarbjergvej 59, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Glarbjergvej 61, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Glarbjergvej 63, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Glarbjergvej 65, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Glarbjergvej 67, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 2, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 3, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 4, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 5, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 6, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 7, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 8, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 9, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 
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Majorvej 10, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 11, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 12, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 13, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 14, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 15, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 16, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 17, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 18, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 19, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 20, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 21, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 22, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 23, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 24, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 25, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 26, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet) 

Majorvej 31, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Majorvej 33, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Majorvej 35, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Majorvej 37, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 

Nørrebrogade 159, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 161, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Nørrebrogade 163, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 165, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 167, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 169, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 171, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Nørrebrogade 173, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 1, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 2, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 3, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 4, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)
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Pionervej 5, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 6, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 7, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 4 (nyoprettet)

Pionervej 8, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 9, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Pionervej 10, 8930 Randers NØ – Villabyen. Bevaringsværdi 3 (nyoprettet)

Provstegade 4, 8900 Randers – affredet bygning. Bevaringsværdi 3

Rosenørnsgade 8, 8900 Randers C – Valsemøllen. Bevaringsværdi fra 5 til 4.

Torvegade 21, 8900 Randers C – sidebygning i baggården.  Bevaringsværdi 4 (nyoprettet) 



- 173 -

Kulturmiljøer
Ændringer i mål

Følgende mål er ændret:

”Sikre at særligt værdifulde kulturmiljøer registreres, afgrænses og bevares”.

Til
”Sikre at kulturmiljøer registreres og afgrænses.”

Ændringen sker, fordi kulturmiljøbegrebet udvides og udpegningerne kategoriseres i kulturmiljøer af høj, 
middel og lav værdi.

Der er tilføjet et mål:

”Aktivere kulturmiljøerne i forbindelse med strategier og projekter inden for turisme og bosætning”

Målet følger et ønske om at aktivere og udvikle kulturmiljøer som potentiale inden for Randers Kommunes 
satsning indenfor bosætning (herunder som udgangspunkt for fortællinger om steder i kommunen, der kan 
underbygge særlige identiteter i områderne) og deres oplevelsesmæssige potentialer i turismesammen-
hænge. Denne tilgang følger i øvrigt Screening Af Kulturmiljøer (SAK-metoden). 

Ændringer i hovedstruktur

Der er tilføjet tekst omkring kulturmiljøer som ressource:

”Udvikling af kulturmiljøer

Kulturmiljøer skal ikke bevares i en statisk tilstand, men skal bl.a. aktiveres som ressource for turisme og 
bosætning i forbindelse med udviklingsprojekter, hvorved kulturmiljøerne bliver en aktiv del af kommunens 
byer og landdistrikter. At et område er udpeget til kulturmiljø betyder ikke, at området ikke kan ændre an-
vendelse, eller blive anvendt til andre formål, hvis byrådet vurderer at dette opfylder kommunens behov og 
øvrige forpligtigelser. Udpegningen tjener primært det formål at sikre en bedre helhedsplanlægning under 
hensyntagen til den lokale kulturarv, herunder at aktivere områdets strategiske potentiale inden for bl.a. 
turisme og bosætning.”
Ændringen sker, for at introducere en ny forståelse af kulturmiljøer i kommuneplanen, hvor kulturarven er 
en aktiv medspiller i udviklingen i forhold til bosætning og turisme.

Der er tilføjet forklarende tekst om den anvendte metode til registrering af kulturmiljøer, metoden Scree-
ning Af Kulturmiljøer (SAK):

”Screening og udpegning af kulturmiljøer
Kulturmiljøerne i kommuneplanen er udpeget på grundlag af screening af kommunens kulturmiljøer gen-
nemført i 2019-2020. Screeningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Museum 
Østjylland og Randers Kommune.

Besigtigelserne er udført efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer), der bruges til at undersøge kultur-
miljøernes værdier i forhold til kulturhistorie, arkitektur og integritet, i sammenhæng med deres udviklings-
potentialer i forhold til turisme, bosætning, erhverv og kultur. Herigennem søges det at synliggøre kulturmil-
jøernes individuelle værdier og egenskaber og tænke dem ind som udviklingspotentialer i kommunens byer 
og landdistrikter. 
 
Igennem SAK-metoden analyseres kulturmiljøerne ud fra syv parametre:

(Eksisterende) Værdier:

•	 Kulturhistorisk (Kulturmiljøets historiske betydning og fortælleværdi)
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•	 Arkitektonisk (Kulturmiljøets rumlige og arkitektoniske værdi)

•	 Integritet (Helhed og sammenhæng i kulturmiljøet)

Egenskaber:

•	 Turisme (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme og turismevirksomhed)

•	 Bosætning (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme bosætning)

•	 Erhverv (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme erhverv)

•	 Kultur (Kulturmiljøets egenskaber i forhold til formidling af kulturoplevelser)
Den samlede screening af kulturmiljøer, herunder billeder, beskrivelser og karakterer findes i rapporten 
Screening af kulturmiljøer – Randers Kommune (se link under ”Læs mere”). Rapporten giver information om 
kulturmiljøerne, der kan anvendes i forbindelse med konkrete vurderinger i planlægning og sagsbehandling.

På kommuneplanens kort ovenfor er de udpegede kulturmiljøer kategoriseret inden for værdierne høj, mid-
del og lav. Formålet med retningslinjerne nedenfor er at sikre en balance imellem bevaringshensyn og akti-
vering af kulturmiljøernes potentialer igennem nye projekter og udvikling.”

Ændringer i retningslinjer

Kortet kategoriseres i kulturmiljøer af høj, middel og lav værdi, med afsæt i screeningen for at tydeliggøre, 
i forbindelse med sagsbehandling og andet, hvilken vægtning udpegningen skal tillægges i forhold til andre 
interesser. Retningslinjerne ændres, så revideret retningslinje 1 gælder for kulturmiljøer af høj værdi og ny 
retningslinje 2 gælder for kulturmiljøer af middel og lav værdi. Herudover understreges udviklingsmulighe-
derne i de udpegede områder, hvor kulturarven er en ressource i forhold til bosætning og turisme:

Retningslinje 1:

”Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer (se kort) skal de kulturhistoriske værdier i videst 
muligt omfang beskyttes. Der må derfor som udgangspunkt ikke opføres byggeri, etableres anlæg eller fore-
tages andre indgreb, der ødelægger eller i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhi-
storiske værdier.”

Ændres til:

”Inden for de udpegede kulturmiljøer af høj værdi (se kort) skal de bærende værdier indenfor kulturhistorie, 
arkitektur og integritet så vidt muligt sikres. Der må derfor som udgangspunkt ikke opføres byggeri, etable-
res anlæg eller foretages andre indgreb, der ødelægger eller i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvali-
teten af værdier indenfor kulturhistorie, arkitektur og integritet.”

I redegørelse til retningslinje 1:

”Randers Kommune vil bevare væsentlige og repræsentative kulturmiljøer for eftertiden. Byggeri, anlæg og 
ændret anvendelse må ikke forringe kulturmiljøerne eller oplevelsen af dem. Det betyder ikke, at områder-
ne skal holdes fast i en statisk tilstand. Det betyder, at fremtidig anvendelse og ny bebyggelse skal tilpasses 
de kulturhistoriske interesser og værdier.

Beskrivelser af kulturmiljøerne i Randers Kommune kan læses i kulturmiljøredegørelsen.”

Ændres til:

”Randers Kommune vil bevare væsentlige og repræsentative kulturmiljøer for eftertiden. Byggeri, anlæg og 
ændret anvendelse må ikke forringe kulturmiljøerne af høj værdi eller oplevelsen af dem. Det betyder ikke, 
at områderne skal holdes fast i en statisk tilstand. Det betyder, at fremtidig anvendelse og ny bebyggelse 
skal tilpasses områdernes kulturhistoriske og arkitektoniske interesser og værdier, hvilket kan være eksiste-
rende bygningers skala, byggeskik, materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg.

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret vurde-
ring af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.”

Sidste sætning er tilføjet for at give bedre mulighed for konkrete vurderinger og konkrete løsninger i sagsbe-
handlingen. Denne sætning tilføjes endvidere ny retningslinje 2 nedenfor.
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Afsnittet:

”Randers Kommune har desuden gennemført en landsbyregistrering i 2011 der giver et fint indblik i kom-
munes forskellige landsbyer og bysamfund udenfor Randers by. Her beskrives de store værdier og potentia-
ler som Randers Kommune er så rig på; kulturhistorie, landsbyfællesskaber, og naturværdier.

Landsbyregistreringen skal ses som et inspirations- og oplysningsmateriale til både beboerne i det enkelte 
bysamfund og til Randers Kommune som helhed.

I landsbyregistreringen indgår desuden en screening for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer som 
har dannet grundlag for SAVE-registreringen i landsbyerne i Randers Kommune.”

Dette afsnit slettes, da en udvidet beskrivelse af landsbyregistreringerne ikke vurderes relevant for udpeg-
ningen af kulturmiljøer.

Ny retningslinje 2 for kulturmiljøer af middel og lav værdi indsættes:

”Ku. 2

Indenfor de udpegede kulturmiljøer af middel og lav værdi (se kort) skal de bærende værdier indenfor kul-
turhistorie, arkitektur og integritet indtænkes som ressource i forbindelse med byggeri og omdannelse. Byg-
geri, anlæg og andre indgreb bør indpasses og tage hensyn til kulturmiljøets værdier indenfor kulturhistorie, 
arkitektur og integritet.

Redegørelse til Ku. 2

De udpegede kulturmiljøer af middel og lav værdi indeholder kulturhistoriske elementer, der skal indtænkes 
i udvikling og omdannelse af områderne. Således bør byggeri, anlæg og andre indgreb tilpasses områder-
nes kulturhistoriske og arkitektoniske elementer, hvilket kan være eksisterende bygningers skala, byggeskik, 
materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg. Således tilstræbes en balance imellem bevaring af kultur-
værdier og udvikling af byområder og landsbyer. Endvidere bør udvikling i områderne understøtte kulturmil-
jøernes egenskaber inden for turisme, bosætning, erhverv og kultur.

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret vurde-
ring af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.”

Ændringer i kort

Kortet ændres væsentligt på baggrund af ny screening af kulturmiljøer som erstatter amternes registrering 
fra 2005. Således tilføjes 19 nye kulturmiljøer, imens 5 udgår og flere eksisterende afgrænsninger tilpasses. 
Som noget nyt kategoriseres kortet i kulturmiljøer af høj, middel og lav værdi som beskrevet ovenfor. Til-
føjelserne fremhæver kulturhistorien inden for nye temaer, eksempelvis industrikulturarven og der lægges 
endvidere vægt på kulturarven som en ressourcer i forhold til udvikling af turisme og bosætning. De tilføje-
de kulturmiljøer fremhæver kulturhistorie som bosætningskvaliteter i kommunens landsbyer og byområder. 
Dermed understøtter de byrådets vision om at være attraktiv bosætningskommune.

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

De udpegede kulturmiljøer af middel og lav værdi indeholder kulturhistoriske elementer, der skal 
indtænkes i udvikling og omdannelse af områderne. Således bør byggeri, anlæg og andre indgreb tilpasses 
områdernes kulturhistoriske og arkitektoniske elementer, hvilket kan være eksisterende bygningers skala, 
byggeskik, materialevalg eller kulturhistoriske spor og anlæg. Således tilstræbes en balance imellem 
bevaring af kulturværdier og udvikling af byområder og landsbyer. Endvidere bør udvikling i områderne 
understøtte kulturmiljøernes egenskaber inden for turisme, bosætning, erhverv og kultur. 

I forbindelse med sagsbehandling og lokalplanlægning bør der foretages en mere detaljeret, konkret 
vurdering af kulturværdierne i forhold til den påtænkte udvikling i det pågældende område.” 

Ændringer i kort 

Kortet ændres væsentligt på baggrund af ny screening af kulturmiljøer som erstatter amternes registrering 
fra 2005. Således tilføjes 19 nye kulturmiljøer, imens 5 udgår og flere eksisterende afgrænsninger tilpasses. 
Som noget nyt kategoriseres kortet i kulturmiljøer af høj, middel og lav værdi som beskrevet ovenfor. 
Tilføjelserne fremhæver kulturhistorien inden for nye temaer, eksempelvis industrikulturarven og der 
lægges endvidere vægt på kulturarven som en ressourcer i forhold til udvikling af turisme og bosætning. De 
tilføjede kulturmiljøer fremhæver kulturhistorie som bosætningskvaliteter i kommunens landsbyer og 
byområder. Dermed understøtter de byrådets vision om at være attraktiv bosætningskommune. 

    

Kommuneplan 2017        Kommuneplan 2021 
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Udsnit 1 - Randers historiske bykerne og broerne

Ændringer i kort

Udsnit 2 - Havndal

Afgrænsningen udvides mod nord, så arresthuset og området omkring Schousgade og Laurentiigade inkluderes i 
afgrænsningen.

Afgrænsningen udvides omkring Vesterbro/Jydestien. Her inkluderes en landbrugsejendom i syd samt et åbent areal 
bag hovedgaden i nord. Hele Klattrupgade inkluderes i den østlige del af afgrænsningen.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 3 - Lem

Udsnit 4 - Mellerup

Afgrænsningen udvides mod nord, således at enkelte ejendomme inkluderes og der afgrænses til markskel, således 
der skabes afstand mellem bebyggelsen og kanten af afgrænsningen.

I denne afgrænsning samles tre afgrænsninger fra Kommuneplan 2017 til én. Det gælder færgelejet ved Randers 
Fjord og to miljøer omkring den Grundtvig-Koldske bevægelse i Mellerup by. Desuden inddrages den gamle del af 
Mellerup by og åbne markområder med tilknytning til byen.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 5 - Råby by

Udsnit 6 - Svinding

Den tidligere afgrænsning Sødring og Råby Kær deles i tre afgrænsninger; Råby by, Demstrup gods og Sødringholm. 
Dette sker for at præcisere afgrænsningerne og skabe en mere klar og veldefineret fortælling omkring hvert kultur-
miljø. Afgrænsning for Råby By reduceres, så byen og de nærmeste marker inkluderes. 

Afgrænsningen koncentreres omkring Svinding by og marker i umiddelbar nærhed til byen. Dermed fjernes arealet i 
syd ved Nørreå og Brunskov/Vesterskov fra afgrænsningen. Afgrænsningen følger nu den nordlige kant af Brunskov/
Vesterskov, så der ikke længere er overlap imellem de to afgrænsninger.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021

Overlap

Brunskov/
Vesterskov

Svinding by

Nørreå
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Udsnit 7 - Tjærby

Udsnit 8 - Tvede

Afgrænsningen forsimples langs kysten og udvides mod nord, så bebyggelsen nord for Tjærbyvej inkluderes.

Afgrænsningen omfatter i Kommuneplan 2017 udelukkende landskabet nord-øst for Tvede by (tilstødende Gjessing-
gård afgrænsningen mod nord). I Kommuneplan 2021 udvides afgrænsningen til at indeholde størstedelen af Tvede 
by og tilstødende marker.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 9 - Uggelhuse

Udsnit 10 - Hald

Afgrænsningen forsimples og udvides imod nord, således at hele kysten er indeholdt. Mod syd inkluderes jernbanen 
og bebyggelse langs Kærvej.

Hald introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Afgrænsningen indeholder ud over landsbyen også om-
kringliggende marker, der stråler ud fra landsbyen i en stjerneudskiftning. 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 11 - Spentrup

Udsnit 12 - Vestrup

Spentrup introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Det nye kulturmiljø indeholder blandt andet kirke, 
præstegård, mindestue for Steen Steensen Blicher, rytterskole og gadekær.

Afgrænsningen udvides til at inkludere engområderne, grøfter og pumpestation syd for landsbyen. Bebyggelse nord 
for Nedre Vej inkluderes ligeledes.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 13 - Asferg

Udsnit 14 - Udbyneder

Afgrænsningen udvides mod nord og inkluderer nu landsbymiljøet omkring forsamlingshus, skole og kirke. Afgræns-
ningen reduceres i syd, så nyopførte enfamiliehuse tages ud af afgrænsningen.

Udbyneder introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Landsbyen er karakteriseret ved tæt bebyggelse 
omkring et slynget vejforløb med kirke og firelængede gårde.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 15 - Vester Altan kvarteret

Udsnit 16 - Tøjhushavekvarteret

Vester Altan kvarteret introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kvarteret er placeret på en sydvendt 
skråning og består af arbejderboliger og etageejendomme samt en række grønne anlæg.

Tøjhushavekvarteret introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kvarteret er karakteriseret af blandet 
bebyggelse af byhuse og etageejendomme og er oprindeligt bygget op omkring arbejderboliger og mindre handels- 
og industrivirksomheder.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 17 - Lyshøj Mølle

Udsnit 18 - Oust Mølle

Afgrænsingen revideres, så kulturmiljøet koncentreres mere snævert omkring møllen og tilhørende bygninger.

Oust Mølle introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøets primære elementer er resterne af 
Oust Mølle gård (stuehus og lade) samt hovedbygningen Frøvadsholm syd for (i dag Oust Mølle skole).

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 19 - Havneområdet i Randers

Udsnit 20 - Eddikefabrikken

Havneområdet i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Vandet har haft afgørende betyd-
ning for placeringen af Randers by og for byens udvikling og handel langs Gudenå og Randers Fjord. Der lægges vægt 
på, at havnen indeholde nogle af Danmarks første kajmure i jernbeton, jernbanespor og enkelte bevarede pakhuse. 
Disse elementer kan bidrage til at skabe et miljø i de nye byrum i forbindelse med omdannelsesprojektet for havne–
arealerne.

Eddikefabrikken i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er eksempel på Ran-
ders industrielle kulturarv og indeholder karakteristiske træsiloer, der indgår i produktionen af eddike. 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 21 - Sporbyen Scandia

Udsnit 22 - Jernstøberiet

Sporbyen Scandia i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet markerer Randers 
historie som centrum for produktionen af togvogne i Danmark. De tilbageværende spor fra industrien på stedet, her-
under jernbanespor og enkelte bygninger indtænkes i byomdannelsen af området.

Jernstøberiet i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er en del af Randers 
historie som industri- og arbejderby og jernstøberiet er karakteriseret ved gule bygninger med shedtage. Det kreative 
miljø omkring Fabrikken Randers Makerspace holder til i bygningerne i området.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 23 - Hestehaven

Udsnit 24 - Haveforeningen Venezuela

Afgrænsningen er revideret let i den nordlige del, så hele husrækken er inkluderet og udvidet ved kysten, så hele 
kystlandskabet er inkluderet.

Haveforeningen Venezuela i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er eksem-
pel på kolonihavetraditionen i Randers. Husene ligger i englandskabet ved Randers fjord og husene er hævet på pæle, 
da områderne ofte oversvømmes.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 25 - Hvidsten Kro

Udsnit 26 - Frisenvold

Afgrænsningen er revideret, så der skabes afstand til Hvidsten Kro mod syd og sydvest. Mod nord er afgrænsningen 
udvidet, så mindestenen bliver inkluderet i kulturmiljøet.

Afgrænsningen er udvidet mod nord ved Gudenåen for at inkludere en fiskekanal ved laksegården. I den sydlige del 
afgrænses kulturmiljøet ved kirken og alleen til Christianslund. Skovområdet ved Christianslund er blevet inkluderet i 
afgrænsningen.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 27 - Fussingø slot

Udsnit 28 - Overgård Gods

Afgrænsningen er udvidet mod øst for at inkludere Fussing Sø, som har væsentlig tilfknytning til kulturmiljøet. Den 
tidligere Espelund Skov afgrænsning indarbejdes i afgrænsningen og udgår dermed som selvstændigt afgrænset kul-
turmiljø. I vest tilpasses afgrænsningen til Espelund Skov og i nord inkluderes et moseområde og enkelte ejendomme. 

Afgrænsningen udvides mod syd, så den resterende del af det inddæmmede område indgår. Mod vest inkluderes en 
mindre husmandskoloni bestående af fæstegårde.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021

Espelund Skov



- 190 -

Udsnit 29 - Støvringgård

Udsnit 30 - Trudsholm

Afgrænsningen udvides mod øst for at inkludere kystlandskabet. Mod syd udtages et mindre markareal. Mod vest 
udtages et skovareal og golfbane og kulturmiljøet afgrænses til Støvringgårdvej, men her holdes stadig afstand til 
Støvringgård.

Afgrænsningen er reduceret mod nordøst, så afgrænsningen præciseres omkring Trudsholm hovedgård. Mod Havndal 
er afgrænsningen udvidet for at skabe mere afstand til Trudsholm. I vest er afgrænsningen reduceret til Trudsholm 
Allé.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 31 - Sødringholm

Udsnit 32 - Demstrup Gods

Den tidligere afgrænsning Sødring og Råby Kær deles i tre afgrænsninger; Råby by, Demstrup gods og Sødringholm. 
Dette sker for at præcisere afgrænsningerne og skabe en mere klar og veldefineret fortælling omkring hvert kultur-
miljø. Afgrænsning for Sødringholm udvides mod øst, så hele kysten inkluderes.

Den tidligere afgrænsning Sødring og Råby Kær deles i tre afgrænsninger; Råby by, Demstrup gods og Sødringholm. 
Dette sker for at præcisere afgrænsningerne og skabe en mere klar og veldefineret fortælling omkring hvert kultur-
miljø. Afgrænsningen for Demstrup Gods reduceres til at inkludere godset, Råby Kær, Demstrup huse og pumpestati-
on ved dæmningen ved Randers Fjord.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 33 - Tøjhuset og Tøjhushaven

Udsnit 34 - Randers Kaserne

Afgrænsningen udvides til at inkludere tre bevaringsværdige huse langs Udbyhøjvej.

Randers Kaserne introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er en del af Randers militær-
historie og kulturmiljøet indeholder kasernebyggeriet i røde teglsten anlagt i en stramt opbygget geometrisk plan og 
øvelsesterrænet Nordre Fælled nord for kasernen. 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 35 - Dragonparken

Udsnit 36 - Randers-Ryomgård Jernbane, Strømmen

Dragonparken i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er en del af Randers 
militærhistorie og kulturmiljøet omkring den tidligere kaserne indeholder mandskabsbygning, officersbygning, sme-
die, gymnastiksal og ridehus.

Afgrænsningen videreføres uændret.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 37 - Stationsmiljøet i Langå

Udsnit 38 - Haveforeningen Vorupkærparken

Afgrænsningen udvides til et sammenhængende kulturmiljø omkring jernbanen, hvor også dele af Bredgade, Loh-
mannsgade og tilstødende gader repræsenterer sammenhængende bebyggelse og gadeforløb med stationsbypræg.

Haveforeningen Vorupkærparken i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er 
eksempel på kolonihavetraditionen i Randers.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 39 - Haveforeningen Vasen

Udsnit 40 - Haveforeningen Bjergbyparken

Haveforeningen Vasen i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er eksempel 
på kolonihavetraditionen i Randers.

Haveforeningen Bjergbyparken nord for Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljø-
et er eksempel på kolonihavetraditionen i Randers.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Udsnit 41 - Haveforeningen Romalt park

Udsnit 42 - Haveforeningen Tjærbykolonien

Haveforeningen Romalt park i Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet er ek-
sempel på kolonihavetraditionen i Randers.

Haveforeningen Tjærbykolonien øst for Randers introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Kulturmiljøet 
er eksempel på kolonihavetraditionen i Randers.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021
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Afgrænsningen reduceres i øst og afgrænses til Hungstrup Skov. Hungstrup skov indlemmes i afgrænsningen og den 
sydlige del udgår, da dette ikke længere er skovareal. I vest afgrænses kulturmiljøet mere præcist til Gjessinggård ved 
at reducere afgrænsningen til Udbyhøjvej.

Landsbyen Albæk introduceres som nyt kulturmiljø i Kommuneplan 2021. Albæk inkluderes som en af ”De nedre 
byer”, således at alle tre byer i dette historiske fællesskab er inkluderet i kommuneplanen.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021

Udsnit 43 - Gjessinggård

Udsnit 44 - Albæk

Hungstrup Skov
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Området ved Fladbro Kro udvides til også at inkludere Skovhuset nord for kroen.

Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2021

Udsnit 45 - Fladbro Kro

Kulturmiljøer, der videreføres uændret fra Kommuneplan 2017 til Kommuneplan 2021:

Kulturmiljøer, der udgår eller indarbejdes i andre kulturmiljøer i Kommuneplan 2021:

Fædriften ved Nørbæk
Ulvholm Voldsted
Allestrupgård
Randers-Ryomgård Jernbane, Ladeplads
Randers-Ryomgård Jernbane, Volksmølle Station
Brunskov/Vesterskov

Andelsmejeriet Central, Fårup: Der er opført nyere bebyggelse i form af rækkehus tæt op ad mejeribygningerne og 
bygningerne vurderes derfor ikke at kunne udgør et sammenhængende kulturmiljø. Der tilsigtes i stedet en SAVE-re-
gistrering af bygningerne.

Hungstrup Skov: Den nordlige del indarbejdes i Gjessinggård kulturmiljøet, den sydlige del er ikke længere skov og 
udgår.

Østergård: Den primære kulturarv ligger i bebyggelsen og denne ligger i Favrskov kommune.

Løjstrup: Den primære kulturarv ligger i bebyggelsen og denne ligger i Favrskov kommune.

Espelund Skov: Denne indlemmes i afgrænsningen for Fussingø slot.
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Fredninger og beskyttelser 
Ændringer i mål

Ingen 

Ændringer i hovedstruktur

Ingen 

Ændringer i retningslinjer

I redegørelsen til retningslinje 4 om beskyttede sten- og jorddiger er tilføjet afsnit om muligheden for at 
beskytte værdifulde diger som lokalplanlægges og lægges i byzone, og om at udlægge en 2 m zone omkring 
disse diger. Dette er i overensstemmelse med den nuværende praksis ved lokalplanlægning.

I redegørelsen er tilføjet afsnit som begrunder hvorfor værdifulde diger bør beskyttes i lokalplanlægningen, 
pga. deres kulturhistoriske værdi og deres værdi for oplevelsen og biodiversiteten. 

Desuden er rettet i det første afsnit i redegørelsen for retningslinje 4, fordi der fejlagtigt stod at det var kul-
turstyrelsen som skal dispensere, men det er kommunen som dispensere.

Ændringer i kort

Kortet indeholder temaer som især Kulturstyrelsen har redigeringsansvar for og som indgår i den daglige 
sagsbehandling hos kommunen. Temaerne vil derfor være opdateret i forhold til de ændringer som der har 
været fra udarbejdelsen af den foregående kommuneplan til nu, uden at det præcist kan opgøres hvilke 
det er. Dette kan f.eks. være at der har været konkrete sager vedr. beskyttede diger som efter denne sags-
behandling er udtaget fra beskyttelsen, fordi de alligevel ikke var beskyttet eller digerne er blevet overført 
til byzone og derfor ikke er beskyttede. Andre potentielle ændringer er hvis Slots- og Kulturstyrelsen har 
tinglyst et nyt fortidsminde, som derfor har fået en fortidsmindebeskyttelseslinje eller hvis der gennemføres 
en ny fredning. Generelt sker der dog kun få ændringer af de beskyttelser som hører under ”Fredninger og 
beskyttelser”.

Det er ikke muligt at dokumentere med et kort, fordi kommunen ikke har den fulde viden.
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Turisme og fritid 
Ændringer i hovedstruktur

I afsnittet:

”Visionen for Naturpark Randers Fjord er, at området skal være kendt som et område med stort naturind-
hold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder. Dette skal blandt andet ske ved at skabe bedre 
adgang og flere muligheder for oplevelser.”

Er tilføjet:

”Naturparken er af regional betydning for Randers og Norddjurs Kommuner og indeholder ud over enestå-
ende natur også flere kulturmiljøer og historiske landsbyer. Naturpark Randers Fjord blev certificeret natur-
park i 2018.”

Følgende afsnit tilføjes:

”Mulighederne for friluftsoplevelser i Randers Kommune formidles i samarbejde mellem Randers Regnskov, 
Randers Kommune og Museum Østjylland i udstillingen ”Tidsrejsen”, der forventes at stå færdig i 2021. Ud-
stillingen fokuserer på landskab og biodiversitet i Randers Kommune igennem tiderne og formidler blandt 
andet 52 friluftsoplevelser i kommunen igennem en fælles digital platform.”
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Sommerhuse, ferieområder og kolonihaver
(Videreføres uden ændringer)
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Turistattraktioner og fritidsmuligheder 
Ændringer i mål

Der er tilføjet et mål:

”Understøtte initiativer og indsatser i forhold til igangsatte projekter til gavn for turismen og fritidsmulighe-
derne i kommunen.”

Ændringer i hovedstruktur

Brødteksten er justeret ift. de projekter, der er beskrevet i KP 17 og ajourført ift. KP 2021.

Nyt afsnit omkring Randers Regnskov er indsat:

”Randers Regnskov er Randers Kommunes største turistattraktion, hvor den besøgende kommer helt tæt på 
dyr og planter. Randers Regnskov arbejder kontinuerligt med udvikling af attraktionen og der arbejdes pt. på 
etablering af udstillingen Tidsrejsen, der åbner i 2021. Udstillingen Tidsrejsen fokuserer på biodiversiteten 
og landskabet i Randers kommune i tidsperspektiv, og der er i den forbindelse indledt et formaliseret sam-
arbejde med Randers Kommune og Museum Østjylland, der bl.a. indbefatter formidling af 52 friluftsoplevel-
ser i Randers Kommune og en fælles digital platform til oplevelserne og en tematiseret formidlingsindsats 
til skoler. Den kommende udstilling skal spille sammen med en række andre projekter i området, der skal 
håndtere stormflodssikring, overfladevand, natur og infrastruktur i bydelen.”

Afsnittet erstatter tidligere afsnit omkring Randers Regnskovs udviklingsprojekter.

Ændringer i retningslinjer

Re 1

Afsnittet om NPRF er opdateret ift. NPRF erhvervede status som certificeret naturpark.

Re 2

Retningslinje og redegørelse er opdateret i forhold til projektet ’Tidsrejsen’ og punkt 1,2 og 6 udgår af rede-
gørelsen.

Ændringer i kort

Ingen
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Fritidsaktiviteter på hav, fjord, sø og å 
 
Ændringer i mål 

Ved målet: 

”Sikre gode udviklingsmuligheder for lystbådehavnene i Udbyhøj og Dronningborg” 

Er tilføjet: 

” , samt sikre den fortsatte eksistens af motorbådsklubber ved Randers Bro og i Langå.” 
 

Ændringer i hovedstruktur 

I brødteksten er tilføjet: 

”I forhold til den fysiske planlægning omkring fritidsaktiviteter på vand er det væsentligt at: 

• Sikre at rekreativ sejlads på Gudenå og ikke motoriseret sejlads med kano og kajak i Nørre Å og 
Skals Å er bæredygtigt. 

• Understøtte projekter der forbedrer adgangen til naturoplevelser på vandområder, giver mulighed 
for isætning af ikke motoriserede fartøjer, samt rekreativt fiskeri   

• Sikre at vandkvaliteten er så god at vandområdet kan benyttes til rekreativ badning og svømning 
• Sikre at udvidelser og nyanlæg forberedes på fremtidige klimaskabte vandstandsstigninger” 

 
Ændringer i retningslinjer 

I redegørelse til retningslinje 1 er tilføjet: 

”Placering af nye lystbådehavne skal derfor tage særligt hensyn til området som en helhed og ikke kun det 
konkrete projektområde, således at sammenhængen mellem eksisterende bebyggelse, naturarealer i det 
åbne land og det rekreative fritidsområde ses som en helhed. 

Eksisterende lystbådehavne ses af kort.” 

Retningslinje 2: 

”Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvis det skønnes at kunne gøres med 
respekt for de rekreative ønsker og øvrige arealinteresser.” 

Er ændret til: 

”Jollepladser, anløbsbroer, i sætningssteder og lignende mindre anlæg kan etableres, hvis det skønnes at 
kunne gøres med respekt for de lovgivningsmæssige, rekreative ønsker og øvrige areal – og 
naturinteresser.” 

I redegørelse til retningslinje 2 er tilføjet: 



- 204 -

Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

”Randers Kommune vil så vidt muligt understøtte en udvikling af mindre private anlæg for ikke 
motoriserede både til brug for rekreativ benyttelse af vandområder under afvejning af påvirkningen på 
miljøet.” 

Til redegørelsen for retningslinje 4 er tilføjet: 

”Derudover kan regulativet for vandløb være bestemmende for hvor, hvordan og med hvilke fartøjstyper, 
der må sejles på det enkelte vandløb. 

Sejlbare vandløbsstrækninger er angivet på kortbilaget for sejlads.” 

Retningslinje 5: 

”Fussing Sø og Udbyhøj strand skal kunne anvendes som henholdsvis badesø og som badestrand.” 

Er ændret til: 

”Fussing Sø, Udbyhøj Strand og Gudenå skal kunne anvendes til svømning henholdsvis badesø, som 
badestrand og til svømning.” 

I redegørelsen til retningslinje 5 er tilføjet: 

”Gudenåen er i de senere år blevet attraktiv for langdistancesvømning. Her gælder ingen regler, men 
svømmeren skal selv tage kontakt til de respektive bredejere for tilladelses til svømning.” 

 
Ændringer i kort 

Udsnit 1 

Kort er ændret mht. motorbådssejlads på Gudenå. Kanooptagningsplads er tilføjet ved Ålum. 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Udsnit 2 

Langå Marina er tilføjet. 

    

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 

 

Udsnit 3 

Motorbådklubben ved Randers Bro er tilføjet. 

    

Kommuneplan 2017      Kommuneplan 2021 
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Særligt arealkrævende og støjende fritidsfor-
mål 
Ændringer i hovedstruktur

Teksten:

”Det er eksempelvis golfbaner og skydebaner, som begge er vigtige elementer i Randers Kommunes sam-
lede fritidstilbud.”

Er ændret til:

”Det er eksempelvis golfbaner, skydebaner, motorsportsbaner, som alle er vigtige elementer i Randers Kom-
munes samlede fritidstilbud. Endvidere er der også tilbagevendende midlertidige støjende aktiviteter, som 
eksempelvis streetrace, tivoli, udendørs koncerter og andre større udendørs eventoplevelser.”

Der er tilføjet motorsportsbaner og tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter, da de også er omfattet 
af målene.

 
Ændringer i retningslinjer

I Retningslinje Sa. 4 er tilføjet, at disse aktiviteter som udgangspunkt bør etableres udenfor område med 
særlig drikkevandsinteresse (OSD-områder)

I Redegørelse Sa. 4 tilføjet særlige fokuspunkter ved der tages hensyn til ved etablering af nye motorsports-
baner:

”I forhold til motorsportsbaner skal der ved vurdering af den samlede miljømæssige belastning, ud over 
støjhensyn også tages stilling til anvendelse, opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder af-
faldsbortskaffelse.  For anlæg der kræver miljøgodkendelse i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven stilles der bl.a. en 
række vilkår til fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. f.eks. værksted, vaskeplad-
ser, dræn fra baner, samt krav til banernes indretning og placering.”
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Ændringer i kort 

Kortet er tilrettet: 

Tilføjet motocrossbane, Mellerup Skolehjem (miljøgodkendt bane) 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 

 

Areal udlagt til Streetrace (midlertidig tilbagevendende støjende aktivitet) 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 
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Forandringsrapport Kommuneplan 2021 – ændringer i mål og retningslinjer 

Randers Borgerlige Skydeselskab, Skovbakken (midlertidig tilbagevendende støjende aktivitet) 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 

 

Motorsportsaktiviteter på Køreteknisk Anlæg (midlertidig tilbagevendende støjende aktivitet) 

     

Kommuneplan 2017       Kommuneplan 2021 
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Bag om Kommuneplan 2021
Overskriften er ændret fra ”Forudsætninger” til ”Bag om Kommuneplan 2021”. Teksten er uændret.
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FN’s Verdensmål
Afnittet er nyt i Kommuneplan 2021 og omhandler, hvordan de forskellige afsnit bidrager til opfyl-
delse af FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.
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Befolkningsudvikling og boligbehov 
Ændring i tekst

Overskriften for afsnittet er ændret fra ”Restrummelighed – Bolig” til ”Befolkningsudvikling og boligbehov”

Afsnittet er ændret væsentligt og udbygget med tekst omkring byomdannelse og ny byudvikling, der rede-
gør for igangværende, større byomdannelsesprojekter, eksisterende muligheder for barmarksprojekter i 
Kommuneplanen og inddragelse af konklusioner fra den store potentialevurdering, som Randers Kommune 
fik udarbejdet i 2019. På baggrund af redegørelsen vurderes det, at der ikke er behov for nyudlæg i forbin-
delse med Kommuneplan 2021.

Herefter følger et nyt underafsnit om, hvilke eksisterende rammer, der er omfordelt 1:1 i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen.

Efterfølgende findes afsnit om beregning af restrummelighed. Opgørelsesmetoden er ændret, således at der 
nu regnes med 10 boliger pr. ha. for områder, der endnu ikke er lokalplanlagte. Ændringen sker på baggrund 
af en omfattende gennemgang af boligtæthed i nyere Iokalplaner. I Kommuneplan 2017 var dette tal 14 bo-
liger pr. ha.

Tabellen er opdateret med ny gennemgang af restrummelighed ud fra status i foråret 2020.
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Erhverv restrummelighed 
Ændringer i tekst

Afsnittet:

”I tabel 1 ses restrummeligheden for erhverv i Kommuneplan 2017. De nye områder der er udlagt i Kom-
muneplan 2017 ses af tabel 2. Disse områder er inkluderet i tabel 1, men vises selvstændigt for, at det er 
tydeligt, hvilke områder der er nye. Som det ses er der kun sket mindre nye udlæg. Derudover er flere er-
hvervsarealer i Kommuneplan 2017 foreslået omdannet til blandet bolig og erhverv grundet den naturlige 
udvikling i Randers by. Disse ses af tabel 3.”

Ændres til:

”I tabel 1 ses restrummeligheden for erhverv i Kommuneplan 2021. Derudover er flere erhvervsarealer i 
Kommuneplan 2021 foreslået omdannet helt eller delvist til blandet bolig og erhverv, centerrammer, rekrea-
tive rammer eller tekniske rammer grundet faktisk anvendelse (se forandringsrapport for forklaring på de 
enkelte ændringer). Disse ses af tabel 2.”

Ændringen sker, fordi tidligere tabel 2 med oversigt over nyudlæg udgår, da der ikke foreslås nyudlæg af er-
hvervsområder i kommuneplanrevisionen. Ny tabel 2 viser, hvilke erhvervsområder der helt eller delvist er 
foreslået omdannet til anden anvendelse. Ændringerne er sket på baggrund af konkrete vurderinger af den 
faktiske anvendelse i de pågældende områder (se forandringsrapport).

Tabel 1 og 2 er genberegnet i forhold til opgørelsen i Kommuneplan 2017. Der er uoverensstemmelse mel-
lem restrummelighedens størrelse mellem Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021. Uoverensstemmel-
serne skyldes en mere detaljeret gennemgang af restarealerne, hvori der flere steder er inkluderet en større 
del af de pågældende rammer. Endvidere er enkelte eksisterende rammer fra Kommuneplan 2017, som var 
udeladt af tidligere opgørelser, nu inkluderet i beregningerne.
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Sammenhæng med nabokommunerne 
Under afsnittet ”Business Region Aarhus” er tilføjet:

”Randers kommune har deltaget i arbejdet omkring projektet ”På vej mod et strukturbillede for Østjylland” 
i samarbejde med de øvrige østjyske kommuner, Arkitektskolen Aarhus og de regionale erhvervssamarbej-
der. Heri er opstillet en række scenarier for regionens udvikling, hvilket behandles i en kommunal kontekst i 
denne kommuneplan i afsnittet Randers Regionalt.”

I afsnittet:

”Randers og Norddjurs kommuner samt de to kommuners LAG´er har et tæt samarbejde om at udvikle om-
rådet omkring Randers Fjord – Naturpark Randers Fjord.”

Er tilføjet:

”der siden 2018 er certificeret naturpark.”

Afsnittet:

”Kommunerne langs Gudenåen har sluttet sig sammen i Gudenå-samarbejdet.”

Udvides til:

”Kommunerne Hedensted, Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Favrskov og Randers langs Gudenåen 
har sluttet sig sammen i Gudenå-samarbejdet.”

Afsnittet:

”Et væsentlig formål er at gøre Gudenåens oplevelsesmuligheder mere synlige og tilgængelige for flere bor-
gere og turister”

Udvides med:

”og samarbejde omkring konkrete projekter, herunder Trækstien langs Gudenåen mellem Randers og Silke-
borg.”



- 214 -

Rækkefølgeplan 
Skemaet på siden er ændret fra: 

By/bydel Ramme Rækkefølge 

Helsted 1.06.B.23 
Højmarksvej etape 2 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.22 

Helsted 1.06.B.24 
Højmarksvej etape 3 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.23 

Helsted 1.06.B.25 
Højmarksvej etape 4 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.24 

Dronningborg 1.08.B.13 
Vest for Rosenholmvej Området kan ikke udbygges før der er sket en videreføring af Ringboulevarden. 

Dronningborg 1.08.B.12 
Gimmingvej Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.08.B.2 og 1.08.B.11. 

Randers Syd 1.09.B.15 
Byudvikling ved Munkdrup Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.16. 

Randers Syd 1.09.B.14 
Byudvikling ved Munkdrup Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.15. 

 

Til: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringen ved 1.08.B.12 sker, da 1.08.B.11 er fuldt udbygget. 

Ændringen ved 1.06.B.28 sker efter ny lokalplanlægning for Helstedgård. 

Ændringerne i Munkdrup sker efter forslag til ændrede rammer i Munkdrup i henhold til vedtaget 
helhedsplan for området. 

Kortet øverst udgår. 

 

By/bydel Ramme Rækkefølge 

Helsted 1.06.B.23 
Højmarksvej etape 2 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.22 

Helsted 1.06.B.24 
Højmarksvej etape 3 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.23 

Helsted 1.06.B.25 
Højmarksvej etape 4 Området kan først udbygges efter end udstykning af 1.06.B.24 

Helsted 
1.06.B.28 
Tæt-lav boliger ved 
Helstedgård 

Området kan først udbygges efter endt restaurering af bebyggelse i 1.06.B.27 

Dronningborg 1.08.B.13 
Vest for Rosenholmvej Området kan ikke udbygges før der er sket en videreføring af Ringboulevarden. 

Dronningborg 1.08.B.12 
Bakkestjernedalen Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.08.B.2. 

Munkdrup 
1.09.B.15 
Byudvikling ved 
Clausholmvej II 

Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.16. 

Munkdrup 
1.09.B.16 
Byudvikling ved 
Clausholmvej I 

Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.09.B.12, 1.09.B.13 og 
1.09.B.18. 
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Planens retsvirkninger 
Ændringer i tekst

Afsnittet:

”Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 8 uger.”

Er ændret til:

”Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 8 uger. Dog kan 
høringsperioden forkortes til 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer eller 
hovedstruktur.”

Ændringen sker, som følge af ændring af Planloven i 2017.
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Ændringer siden Kommuneplan 2017
Teksten er ny og indgår også som indledning til forandringsrapporten. Teksten beskriver de væsentligste 
ændringer med afsæt i revisionsbeslutningen i Planstrategi 2018.
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Vedtagelsesproces 
Ændringer i teksten:

Datoer omkring den Planstrategi 2018 er opdaterede.

Afsnit omkring fordebat er slettet, da Planstrategi 2018 har fungeret som fordebat for kommuneplanrevisio-
nen.

Diverse datoer for politiske møder og høringsperiode er opdaterede.
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Miljøvurdering 
 
(Siden videreføres uændret)
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Bybeskrivelser 
Bybeskrivelserne udgår af Kommuneplanen, da de ikke er et krav i Planloven. Det tilsigtes, at bybeskrivel-
serne kan indgå på kommunens hjemmeside som et historisk dokument, der ikke opdateres for eftertiden.
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Ændringer i 
rammetekster
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Rettelser i generelle rammer 
 
Bebyggelse 

Grundstørrelser 

Udstykningsprincipperne fra KP17 er ændret, så det lægger sig op ad BR18 og den såkaldte ”byggeret”. De 
tidligere illustrationer er derfor også udgået. 

Vedr. åben-lav boligbebyggelse: 

Beskrivelsen omkring ”dobbelthuse” under åben-lav boligbebyggelse er udgået. BR18 beskriver hvilken 
”byggeret”, der er for dobbelthuse. Desuden ses dobbelthuse som tæt-lav i planmæssig forstand, hvor de i 
BR18 ses som både tæt-lav og åben-lav afhængig af opdeling af vandret/lodret skel mv. Ydermere har der 
efter KP17 blev vedtaget, været en politisk beslutning om, at der ikke kunne tillades dobbelthuse i 
kommuneplanområder, der er udlagt til åben-lav bebyggelse.  

”Kompaktgrunde” er tilføjet, da det er en grundtype, der er anvendt i flere af de nyere lokalplaner.  

Vedr. tæt-lav boligbebyggelse: 

De nye rammer for grundstørrelser har taget udgangspunkt i bygningsreglementets ”byggeret” og 
begreber. KP17 bruger begrebet ”bebygget areal”, hvilket ikke harmonerer med bygningsreglementets 
regler, hvor begrebet ”bebyggelsesprocent” anvendes.  

Der er tilføjet beregningsregler for at gøre det mere enkelt for rådgiver/bygherre at udregne de forskellige 
arealstørrelser. 

 

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Åben-lav boligbebyggelse 
Ved åben-lav bebyggelse må der som hovedregel ikke udstykkes boliggrunde mindre end 700 m² eller større end 1400 
m². Ved lokalplanlægning kan der dog fastsættes mulighed for andre grundstørrelser: 
 

• Kompaktgrunde 
Kun ved lokalplanlægning, kan der udstykkes grunde til åben-lav boligbebyggelse på mellem 400 – 700 m². 
Der skal udlægges et fælles opholdsareal, så arealerne af de enkelte grunde + det fælles opholdsareal udgør 
mindst 700 m² pr. grund.  
Kompaktgrunde kan kun udgøre en mindre del af en samlet udstykning, hvor mindst én side af 
kompaktgrundens skel skal være mod fællesarealer/grønne kiler. Grundene skal udlægges som en del af en 
samlet udstykning efter en godkendt bebyggelsesplan for området.  
 

Tæt-lav boligbebyggelse 
Ved tæt-lav bebyggelse må der som hovedregel ikke udstykkes grunde mindre end 500 m². I den konkrete vurdering af 
grundstørrelserne skal bebyggelsens højde, omfang og afstand til skel indgå. 
Til grundens areal kan ikke medregnes veje, stier og fælles parkeringsarealer. 
Byggelovens bestemmelser om, at hver bolig skal kunne udstykkes med lovlig vejadgang skal fortsat overholdes.  
Under visse forudsætninger kan der tillades grunde på mindre end 500 m² 
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• Tæt-lav boligbebyggelse ved grundstørrelser på mindre end 500 m2 
For områder, der er bebygget ud fra en samlet plan med flere end 3 boliger, kan de enkelte grunde, efter en 
konkret vurdering, være mindre end 500 m², hvis de kan opfylde de nedenstående krav: 
 

o Ved grundstørrelser på 350 - 500 m²  
Bebyggelsesprocent for den enkelte grund = max. 40 % 
Fælles opholdsareal = min. 5 % af områdets samlede grundareal. 

 
o Ved grundstørrelser på mindre end 350 m² 

Bebyggelsesprocent for den enkelte grund = max. 40 % 
Fælles opholdsareal = min. 15 % af områdets samlede grundareal. 
Grundstørrelser på under 200 m² godkendes kun, hvis en lokalplan bestemmer, at grunde kan være 
mindre end 200 m². 

 

      Kun ved lokalplanlægning kan der gives mulighed for følgende: 

 
o Ved grundstørrelser på mindre end 350 m² 

Bebyggelsesprocent for den enkelte grund = max. 35 %  
Fælles opholdsareal = min. 10 % af områdets samlede grundareal. 

 
o Ved sokkelgrunde 

Lokalplanen vil stille krav til, at det skal være en bygningstype, der er egnet til sokkeludstykning f.eks. 
gårdhavehuse. 
Fælles opholdsareal = min. 150 % af boligbebyggelsens etageareal. 

 
Udregningsmodeller, der kan bruges til at finde ud af størrelsesforholdet mellem bebyggelse og grund:” 

etagearealet
grundstørrelse

 × 100 =  bebyggelsesprocent 

bebyggelsesprocent
100

 × grundstørrelse =  etagearealet 

100 × etagearealet
bebebyggelsesprocent

  =  grundstørrelse 

 

Opholdsarealer 

Der er sket en præcisering og fremhævning af, hvilke arealer der ikke kan medregnes som fælles 
opholdsarealer. Yderligere er der tilføjet ”nedsivningsbassiner”. 

Der er tilføjet, at det kun er i forbindelse med lokalplanlægning, at åben-lav bebyggelse skal have 5% 
fællesareal – hvilket har været ønsket af BYG, da dette ikke kan opfyldes, hvis der udstykkes en enkelt 
grund i et allerede udbygget åben-lav område. 

Der er ændret i formuleringerne og principperne omkring grundstørrelser (se begrundelse under 
grundstørrelser) – derfor er teksten herom også ændret i punktet omkring opholdsarealer. Herudover er 
sket en præcisering af teksten under "nye etageboliger" da det har været utydeligt formuleret, hvad der 
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mentes med ”boligetagearealet”, der ikke er et begreb, der anvendes i lovgivningen, så det er erstattet 
med etagearealet. 

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Til boliger og erhverv skal der udlægges opholdsarealer til udendørs ophold for områdets beboere eller ansatte. 
Opholdsarealer skal som udgangspunkt anlægges på terræn og være sammenhængende arealer med rekreativ værdi, 
så de reelt er anvendelige til opholdsareal. Opholdsarealer og i særdeleshed fælles opholdsarealer skal placeres og 
indrettes, så de kan danne rammen om ophold, leg og aktivitet. Fælles opholdsarealer skal indrettes, så der er plads til 
at plante og pleje træer. 

Følgende arealer vil derfor ikke kunne udgøre en del af de fælles opholdsarealer: 

• Parkeringspladser til cykler og biler 
• Adgangsarealer ved indgange  
• Vejarealer  
• Stier  
• Rabatter langs stier og veje  
• Skrænter  
• Regnvandsbassiner og nedsivningsbassiner 
• Arealer til affaldscontainere  
• Arealer til tekniske anlæg  

Opholdsarealet skal indrettes inden for den enkelte ejendom eller i umiddelbar nærhed af den. Hvis opholdsarealet 
ligger helt eller delvist uden for ejendommen, skal det sikres til brug for ejendommens beboere. 

 
Åben-lav boligbebyggelse  

• Ved lokalplanlægning skal der ved åben-lav boligbebyggelse etableres fælles opholdsarealer svarende til 
mindst 5% af områdets samlede grundareal.  

 
Tæt- lav boligbebyggelse 

• For tæt-lav boligbebyggelse, hvor grundstørrelserne er på mellem 350 - 500 m², skal der udlægges areal til 
fælles opholdsarealer svarende til mindst 5% af områdets samlede grundareal. 
 

• Ved tæt-lav boligbebyggelse, hvor grundstørrelserne er mindre end 350 m², skal der udlægges areal til 
fælles opholdsarealer svarende til mindst 10 - 15 % af områdets samlede grundareal. 

 

Nye etageboliger 
• Ved nyt etageboligbyggeri skal bebyggelsen have et udendørs opholdsareal på mindst 50% af etagearealet. 

Opholdsarealet kan delvist udgøres af tagterrasser og altaner, men mindst 15% af det samlede, udendørs 
opholdsareal skal være til fælles brug for hele bebyggelsen.  
 
 

Omdannelse til boliger  
• I Randers midtby kan hele opholdsarealet etableres som tagterrasser og altaner. 
• Ved omdannelse af eksempelvis erhverv til boliger eller indretning af nye boliger i tagetagen skal udendørs 

opholdsarealer mindst udgøre 10% af etagearealet indenfor bymidten og 15% i resten af kommunen. 
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Erhverv 

• Til erhverv skal der etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10% af etagearealet, dog kan 
krav ved lager og lignende pladskrævende virksomhedstyper reduceres ud fra en konkret vurdering”. 

 

Klimasikring (Klimatilpasning) 

Overskriften ”Klimasikring”  -  Ændres til:  ”Klimatilpasning” 

Afsnittet er udbygget bl.a. med indhold fra retningslinjerne for klimatilpasning. Grundet planlovens 
ændring om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion skal kommunens planlægning i større 
omfang understøtte forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse eller erosion på grund af 
klimaændringer.  

Eksisterende afsnit præciseres og nuanceres til følgende: 

”I områder med risiko for oversvømmelser fra hav og fjord skal nye anlæg og ny bebyggelse som udgangspunkt 
beskyttes mod 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. 

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Klimatilpasning. ” 

Tilføjes: 

”I områder der er helt eller delvist i risiko for oversvømmelse, skal det vurderes hvorvidt og i hvilket omfang det er 
nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger der nedsætter risikoen for skader som følge af oversvømmelse. Der 
skal foretages en konkret vurdering af bebyggelsen/anlæggets levetid, anvendelse og sårbarhed over for 
oversvømmelse.  

Der skal reserveres de nødvendige arealer til afværgeforanstaltninger i lokalplaner”. 
 

Bevaringsværdig bebyggelse (Kulturarv) 

Overskriften ”Bevaringsværdig bebyggelse”       -  Ændres til:   ”Kulturarv” 

Afsnittet omskrives, så det kun omhandler, hvad intentionerne er i forhold til lokalplanlægning. 

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Ved lokalplanlægning skal der som udgangspunkt fastsættes bevaringsbestemmelser, der sikrer de registrerede 
bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Herunder bestemmelser om, at der skal en konkret vurdering og 
tilladelse til, hvis bevaringsværdig bebyggelse eller kulturmiljø ønskes ombygget, nedrevet eller på anden måde 
ændret.  

Se desuden retningslinjerne i afsnittene om Bevaringsværdige bygninger og Kulturmiljøer”. 
 

NYT AFSNIT TILFØJES:   

Opbevaring til tæt-lav og etageboliger 

BR18 stiller krav til tilstrækkelig opbevaringsplads til tæt-lave boliger og etageboliger. For at få denne 
opbevaringsplads ind tænkt i byggeprojektet fra starten, er det medtaget i KP21. 
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Afsnittet indeholder følgende tekst: 

”I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse, tilbygninger, ombygning og ændrede anvendelser vedrørende 
etageboliger eller tæt-lav boligbebyggelse, skal der være opbevaringsplads til større brugsgenstande. 
Opbevaringspladsen kan fx etableres som et fællesrum, hvor størrelseskravet vil blive fastsat ud fra boligens type og 
bebyggelsens samlede størrelse”. 

NYT AFSNIT TILFØJES:   

På baggrund af flere henvendelser med forskellige ønsker om at anvende tomme erhvervsbygninger til 
diverse fritidsinteresser, såsom træningsfaciliteter, legelande, padelbaner mv. I flere af erhvervsområderne 
er der ikke lokalplan, hvor kommuneplanens rammer danner grundlag for sagsbehandling. For at sikre 
ensartet og gennemskuelig sagsbehandling er der derfor stillet forslag om, at der i kommuneplanen 
indsættes en generel ramme om midlertidig anvendelse ud fra tanken om, at erhvervsområderne er udlagt 
til og skal anvendes til erhverv, men at der i perioder kan stå bygninger tomme, som i en overgang kan 
benyttes til anden anvendelse. 

Afsnittet indeholder følgende tekst: 

”Midlertidig anvendelse af erhvervsbyggeri 

Overflødiggjorte erhvervsbygninger kan i særlige tilfælde anvendes midlertidigt til andre formål, f.eks. 
service- og kulturformål, for at udnytte bygningsmassen. Det skal være sandsynliggjort, at 
erhvervsbygningen ikke vil kunne anvendes til den oprindelige funktion i perioden. Den midlertidige 
anvendelse må ikke skabe restriktioner eller hindre virksomhedsdriften for eksisterende omkringliggende 
virksomheder eller være til gene for evt. boliger i området. Anvendelsen må ikke kræve nogen 
nævneværdig ombygning af bygningen, og parkeringskrav skal kunne opfyldes på ejendommen, ligesom 
trafikafviklingen skal vurderes. Eventuelle lokalplaner eller anden planlægning på ejendommen skal 
overholdes.” 

 

Veje og parkering 

Bilparkering 

Afgrænsningen til parkeringsnormen er ændret, så den omfatter et større areal.  
Der ændres ikke i teksten eller i tabellen. 
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    Før    Efter 

 

Følgende områder tilføjes til afgrænsningen: 

Område 1: Tæt bebyggelse og eksisterende funktioner med stort parkeringsbehov. Der opleves i forvejen 
parkeringsproblematikker.  

Område 2 + 3: Store byudviklingsområder 

 

Cykelparkering 

Afsnittet og tabellen er præciseret således det er mere overskueligt at læse og forstå.  

Afsnittet og tabellen ændres og erstattes med følgende:  

”Der skal udlægges de nødvendige arealer til cykelparkering, som udgangspunkt ud fra parkeringsnormen som ses i 
tabel. Hvor særlige forhold taler for, at der kan ske dobbeltudnyttelse med andre funktioner i nærområdet, kan normen 
fraviges. 

Cykelparkering skal placeres i forbindelse med hovedindgang eller som samlede, let tilgængelige arealer i tilknytning til 
primær cykeladgang eller lignende. 

Overdækning kan etableres i skure eller som en integreret del af bygninger – gerne mindst 25 % overdækket 
cykelparkering. 

 

 

 Randers midtby* Øvrige Randers by 
 

Øvrige Randers Kommune 
 

Boliger    
Bolig (åben-lav og tæt lav) 2 pr. bolig 2 pr. bolig 2 pr. bolig 
Etagebolig 2 pr. bolig 2 pr. bolig 2 pr. bolig 
Ungdomsbolig, kollegie, 
klubværelse o.l. 

1 pr. bolig 1 pr. bolig 1 pr. bolig 

Erhverv    
Kontor, liberale erhverv 3 pr. 100 m2 2 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2 

1 1 
2 

3 
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Fabriks-, lager- og 
værkstedsbygning 

2 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2 

Dagligvare- og udvalgsvarebutik 3 pr. 100 m2 2 pr. 100 m2 2 pr. 100 m2 
Restaurant, fitnesscenter 3 pr. 100 m2 2 pr. 100 m2 1 pr. 100 m2 
Andet    
Daginstitutioner 33 % pr. normeret plads  20 % pr. normeret plads 20 % pr. normeret plads 
Grundskole, 
uddannelsesinstitution 

50 % pr. elev og ansat 50 % pr. elev og ansat 50 % pr. elev og ansat 

Teater, biograf o.l. 40 % pr. siddeplads/gæst 30 % pr. siddeplads/gæst 20 % pr. siddeplads/gæst 
Idrætshal 6 pr. 100 m2 4 pr. 100 m2 4 pr. 100 m2 

 
*Se afgrænsning af midtbyen i forhold til parkeringsnormen her”. 

 

Handicapparkeringspladser 

Afsnittet og tabellen er præciseret således det er mere overskueligt at læse og forstå.  
Normen er ændret for at sikre etablering af flere HC-pladser til større HC-køretøjer, samt for at sikre at der 
også ved mindre projekter reserveres plads til HC-køretøjer.  

 

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Ved anlæg af fælles, sammenhængende parkeringsanlæg, skal følgende krav til antallet af handicapparkeringspladser 
anvendes. Handicapparkeringspladser bør placeres tættest muligt ved indgangen til rejsemålet. 
 

Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler 
(3,5 × 5,0 m) 

Handicappladser til kassebiler  
(4,5 × 8,0 m) 

1 - 9 - 1 
10 - 25 1 1 
26 - 50 1 2 
51 - 75 2 2 
76 - 100 2 3 
101 - 150 3 3 
151 - 200 3 4 
201 - 500 4 4 
501 - 1000 4 5 

 
Tabel 1. Antal parkeringspladser til personer med handicap”. 

 

Miljø 

NYE AFSNIT TILFØJES:   

Der tilføjes fire nye generelle rammer om produktionsvirksomheder. Rammerne er formuleret i 
overensstemmelse med de nye retningslinjer om produktionsvirksomheder.  

Temaet produktionsvirksomheder er et helt nyt tema i kommuneplanen. Det er udarbejdet på baggrund af 
en ændring af planloven fra 2017, som muliggjorde planlægning for produktionserhverv med tilhørende 
konsekvensområder og transformationsområder, samt tilføjede at der ikke kan lokalplanlægges i områder, 
der er belastet af lugt, støv og luftforurening fra produktionsvirksomheder og husdyrbrug. 
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Områder til produktionsvirksomheder 

Afsnittet er et helt nyt afsnit i kommuneplanen og indeholder følgende tekst: 

”Inden for områder til produktionsvirksomheder må der kun etableres produktionsvirksomheder, transport- og 
logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift. 

Se afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet 
om Produktionserhverv”. 

 

Konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder 

Afsnittet er et helt nyt afsnit i kommuneplanen og indeholder følgende tekst: 

”I konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder skal ved ny planlægning og ændret anvendelse 
være særligt fokus på produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Ny planlægning må ikke medføre 
skærpede miljøkrav til eksisterende produktionsvirksomheder i de udpegede områder. Hvis der planlægges for 
anvendelser, som kan være følsomme overfor produktionsvirksomhedernes forurening, eksempelvis boliger, kontorer, 
rekreative formål mv., vil planlægningen skulle stille krav om afværgeforanstaltninger mod virksomhedernes 
forurening som forudsætning for ibrugtagning. 

Ved planlægning for kontor- og serviceerhverv i konsekvensområder, kan der som afværgeforanstaltning mod lugt, 
støv og anden luftforurening planlægges for hermetisk lukkede bygninger med mekanisk ventilation. Luftindtaget til 
ventilationen skal placeres et sted, hvor grænseværdierne for luftforurening er overholdt, så forurenet luft ikke trænger 
ind i bygningerne. Miljøstyrelsens grænseværdier for lugt, støv og luftforurening skal kunne overholdes både indendørs 
og på udendørs opholdsarealer. Randers Kommune har dog ikke kendskab til en sådan forurening indenfor de 
udpegede konsekvensområder. 

Ved ny planlægning inden for konsekvensområderne skal der redegøres for planens indvirkning på 
produktionsvirksomhederne drifts- og udviklingsmuligheder. I konsekvensområdet omkring den fremtidige havn, som 
endnu ikke er udbygget med virksomheder, skal der redegøres for planens indvirkning på placeringsmuligheder for 
fremtidige virksomheder i erhvervsområdet. 

Se afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet 
om Produktionserhverv”. 

 

Transformationsområde omkring produktionsvirksomhed 

Afsnittet er et helt nyt afsnit i kommuneplanen og indeholder følgende tekst: 

”I transformationsområder kan der planlægges for boliger med en permanent overskridelse af de vejledende 
grænseværdier for støj, når støjoverskridelsen stammer fra en udpeget produktionsvirksomhed. Boligerne skal ligge i 
første række mod virksomheden. Støjgrænseværdierne må overskrides med op til 5 dB på bygningsfacader, der vender 
ind mod produktionsvirksomheden.  

Grænseværdier for støj skal kunne overholdes indendørs med åbne vinduer. Grænseværdierne kan overskrides på 
udvalgte udendørs opholdsarealer, f.eks. altaner. Der skal dog være adgang til et udendørs opholdsareal, som ikke er 
støjbelastet, i tilknytning til boligerne. 

Planlægningen skal redegøre for støjforholdene i transformationsområdet, samt hvordan planen tager højde for 
produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. 
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Hvis der planlægges for boliger i flere rækker væk fra virksomheden, kan den første række bruges som støjskærm, så 
bagvedliggende boliger og opholdsarealer ikke belastes udover grænseværdierne. Hvis den første række bebyggelse på 
denne måde er nødvendig for at bagvedliggende funktioner kan overholde støjgrænseværdierne, er det et krav at 1. 
række bebyggelse opføres inden de bagvedliggende boliger og opholdsarealer må tages i brug. 

Ved vedtagelse af lokalplaner, hvor støjgrænseværdier på bygningsfacaden må overskrides, skal kommunen tinglyse 
på ejendommen, hvordan grænseværdierne kan overskrides. 

Se afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet 
om Produktionserhverv”. 

 

Forebyggelse af støv, lugt og luftforurening 

Afsnittet er et helt nyt afsnit i kommuneplanen og indeholder følgende tekst: 

”Arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra husdyrbrug, produktionsvirksomheder, transport- 
og logistikvirksomheder, må ikke udlægges til miljøfølsomme anvendelser, medmindre den fremtidige anvendelse med 
lokalplanlægningen kan sikres imod forureningen. Afværgeforanstaltninger kan f.eks. være bestemmelser om 
bebyggelsens højde og placering. 

Hvis arealet ligger indenfor et konsekvensområde omkring et område til produktionsvirksomheder, og forureningen 
stammer fra en udpeget produktionsvirksomhed, kan der ved planlægning for kontor- og serviceerhverv anvendes 
hermetisk lukkede bygninger med mekanisk ventilation som afværgeforanstaltning. Se generel ramme om 
Konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder. Randers Kommune har dog ikke kendskab til en 
sådan forurening indenfor de udpegede konsekvensområder”. 

 

Teknisk forsyning 

Affaldshåndtering 

Formuleringen er præciseret. 

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Nye områder med større samlet tæt bebyggelse, herunder etageejendomme, skal have nedgravede affaldsløsninger.  

Affalds- og ressourceplan 2018 ses af link i boks nedenfor”. 

 

Regnvandshåndtering 

Der er lavet mindre ændringer i formuleringen, for at præcisere og uddybe rammen for 
regnvandshåndtering. Rammen er udbygget med, at der i nye by- og boligområder eller 
byomdannelsesområder skal indrettes så ekstremregn kan håndteres og uhensigtsmæssige påvirkninger af 
områdets anvendelse og værdier undgås.  

Afsnittet ændres og erstattes med følgende:  

”Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for nye by - og boligområder samt byomdannelsesområder ind tænkes 
løsninger til håndtering af regnvand.  
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Der skal reserveres de nødvendige arealer til håndtering af regnvand i hverdagssituationer, f.eks. ved at udlægge et 
areal til regnvandsbassin. 

Det nye by- og boligområde eller byomdannelsesområde skal indrettes så ekstremregn kan håndteres og 
uhensigtsmæssige påvirkninger af områdets anvendelse og værdier undgås. 

Regnvandsbassiner skal som udgangspunkt etableres med et permanent vådt volumen eller der kan anvendes en 
anden bassintype med tilsvarende rensning. Bassiner skal indpasses som rekreative elementer i området 

Lokal håndtering af regnvand skal skabe øget rekreativ værdi, hvor det er muligt. 

Ved udvikling af nye byområder skal overfladevand altid håndteres lokalt og som udgangspunkt ved nedsivning, hvor 
jordbundsforholdene tillader det. Afledning skal ske under hensyntagen til drikkevandsinteresser og vandområder. 

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Nedbør”. 

 

 

 

Definitioner og ordforklaring 

Begrebsdefinitioner 

Følgende begreb er tilføjet:  

 
Vandret og lodret lejlighedsskel 
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Herunder redegøres for ændringer der er gennemført i flere rammeområder.

Anvendelseskategorier
Anvendelseskategorierne er generelt relateret mere til Plandatas anvendelseskategorier, lige-
som anvendelsen også er indskrænket i en række tilfælde. Dette gælder overordnet set men 
specifikt tekniske anlæg. Tidligere var rammerne udlagt til en bred anvendelse - fx ”Vindmøl-
leområde - Tekniske formål, miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller mv.”
Disse er nu indskrænket til kun ”Vindmøller”.

Nye kategorier
Rekreative rammer:
Anvendelse: Beplantning og grøn kile - friholdes for bebyggelse af enhver art. 
Anvendelseskoder 5110, 5116, 9110.

Bebyggelsesprocenter
Der er sket en tilpasning af bebyggelsesprocenterne for åben-lav, så disse i højere grad under-
støtter bygningsreglementet. Åben-lav er som udgangspunkt sat til 30%, medmindre der er 
en lokalplan, som har fastsat andre bestemmelser.

Rammer, hvor bebyggelsesprocenten sættes fra 25 til 30 % og bestemmelser om det bebyg-
gede areal udgår.
2.01.BE.1, 2.02.BE.1, 2.02.BE.2, 2.03.BE.1, 2.03.BE.2, 2.05.BE.1, 2.06.BE.1,
3.01.BE.3, 3.05.BE.1, 3.06.BE.1, 3.07.BE.1, 3.08.BE.1, 3.08.BE.2,3.09.BE.1,
3.10.BE.1, 3.11.BE.1, 3.12.BE.1, 3.13.BE.1, 3.14.BE.1, 4.09.BE.1, 4.10.BE.1,
4.10.BE.2, 4.11.BE.1, 4.12.BE.1, 4.13.BE.1, 4.14.BE.1, 4.15.BE.1, 4.16.BE.1,
4.17.BE.1, 4.18.BE.1, 4.19.BE.1, 4.20.BE.1, 4.21.BE.1, 4.22.BE.1, 5.11.BE.1,
5.14.BE.1, 5.15.BE.1, 5.16.BE.1, 5.17.BE.1, 5.18.BE.1, 5.19.BE.1, 5.20.BE.1,
5.21.BE.1, 5.22.BE.1, 5.23.BE.1, 5.24.BE.1, 5.25.BE.1, 5.26.BE.1, 5.27.BE.1

Rammer hvor bebyggelsesprocenten for åben-lav fastsættes til 30 hvor der ikke er konflikt 
med eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt:

1.02.B.11, 1.02.B.28, 1.02.B.29, 1.02.B.30, 1.02.B.33, 1.02.B.40, 1.02.B.49, 
1.02.B.5, 1.02.B.54, 1.02.B.63, 1.02.B.64, 1.03.B.1, 1.04.B.1, 1.04.B.10, 1.04.B.11
1.04.B.12, 1.04.B.14, 1.04.B.17, 1.05.B.9, 1.06.B.13, 1.06.B.14, 1.06.B.16, 1.06.B.17
1.06.B.20, 1.06.B.5, 4.01.B.2, 4.01.B.3, 4.01.B.8, 4.03.B.6, 4.04.B.8, 5.01.B.4
5.01.B.6, 5.01.B.9, 5.02.B.3, 5.02.B.4, 5.04.B.8, 5.06.B.6, 5.08.B.1, 1.02.B.41
1.02.B.60, 1.04.B.19, 1.04.B.25,1.05.B.20, 1.06.B.15, 1.06.B.4, 1.06.B.7, 1.08.B.1, 
1.08.B.10, 1.08.B.12, 1.08.B.2, 1.02.B.53, 1.04.B.15, 1.05.B.13, 1.05.B.3, 1.08.B.4, 
1.08.B.5, 2.01.B.10, 2.01.B.11, 2.01.B.12, 2.01.B.2, 2.01.B.3, 2.01.B.4, 2.01.B.8, 
3.01.B.10, 3.01.B.11, 3.01.B.3, 3.01.B.6, 3.01.B.8, 3.01.B.9, 3.02.B.1, 3.02.B.2, 
3.02.B.9, 3.03.B.1, 3.03.B.2, 4.01.B.1, 4.01.B.13, 4.01.B.6, 4.03.B.1, 4.03.B.5, 
4.04.B.2, 4.04.B.7, 4.06.B.1, 5.01.B.1, 5.01.B.2, 5.01.B.3, 5.01.B.5, 5.01.B.8, 
5.02.B.1, 5.03.B.2, 5.03.B.3, 5.03.B.4, 5.03.B.6, 5.03.B.7, 5.04.B.1, 5.04.B.2, 
5.04.B.3, 5.04.B.4, 5.04.B.5, 5.04.B.6, 5.05.B.1, 5.05.B.2, 5.05.B.3, 5.05.B.4, 
5.06.B.1, 5.06.B.3, 5.06.B.4, 5.07.B.1, 5.07.B.2, 5.07.B.3, 5.07.B.4, 5.07.B.5, 
5.07.B.6, 5.07.B.7, 5.07.B.8, 5.08.B.3, 5.09.B.1, 1.02.B.27, 1.02.B.44, 1.03.B.2, 
1.03.B.6, 2.01.B.1, 2.01.B.5, 2.01.B.6, 2.01.B.7, 2.01.B.9, 3.01.B.7, 3.03.B.3, 
4.04.B.3, 4.04.B.5, 5.03.B.5, 5.06.B.2, 1.06.B.21, 1.05.B.6, 1.05.B.2, 1.04.B.9, 
1.04.B.4, 1.04.B.13, 1.03.B.5, 1.03.B.4, 1.03.B.5, 1.05.B.7

Generelle rettelser i rammetekster
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Bebyggelsesprocenter og øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser
Der er i en række rammer sket en udspecificering, så der er indsat bebyggelsesregulerende bestemmelser for 
de enkelte anvendelser- henholdsvis åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Centerområder
Miljøklasserne i alle centerområder er sat til 1-3.

Detailhandel 
I følgende rammer udvides butiksstørrelsen fra 1000 m2 til 1200 m2 jf. planlovsændring:
1.01.B.3, 1.01.BE.1, 1.01.BE.7, 1.05.C.1 og 1.06.C.2

Kolonihaver
Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage:
1.02.R.1, 1.02.R.4, 1.02.R.10, 1.03.R.3, 1.03.R.4, 1.04.R.10, 1.05.R.4, 1.06.R.9, 1.08.R.3, 1.08.R.6, 
3.03.R.2, 4.00.R.3

Beplantning
I en række rammer er der indgået notat om, at eksisterende beplantning skal bibeholdes og eventuelt forstær-
kes - disse er udgået, da det varetages gennem lokalplan.

Landrammer
Der er foretaget en gennemgang af landrammerne - herunder oprettet en ny anvendelseskategori. En større del 
af rammerne er udgået, da de er vurderet at være utidssvarende for planlægningen. Landrammerne er opret-
holdt de steder, hvor der ønskes afstand mellem byer eller bydele, til at understrege, at bydelene ikke skal 
vokse sammen. Landrammerne har et rekreativt element, da de sikrer kik ud i landskabet og afstand.

Der er oprettet en ny type landramme:
Anvendelse: Landområde og natur - friholdes for byudvikling. 
Anvendelseskoder 9100, 9120.

Vindmøller 
En del af de gældende rammegrænser for vindmøller er ikke revideret siden midten af 1990´erne eller starten 
af 00’erne. 

Andre rammeafgrænsninger stammer fra 2010, og afspejler Byrådets daværende ønske om at opstille 150 m 
høje vindmøller i flere rammeområder. Byrådet har i 2016 revideret bestemmelserne for vindmøllerammerne, 
sådan at der i flere områder ikke længere kan opstilles 150 m høje vindmøller. 
Forvaltningen forslår derfor en generel ensartet revision af rammegrænser for vindmøller, som passer til de 
møller, der faktisk er opstillet i områderne, og som afspejler de rammebestemmelser for vindmøller, som byrå-
det vedtog i 2016.

Grundvandsinteresser i rammerne
På baggrund af statens grundvandskortlægning er der indsat følgende tekst i de erhvervsrammer, som kan 
indeholde virksomheder med miljøklasse 4 eller derover, og som ligger helt eller delvist indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland: 
”Området indeholder drikkevandsinteresser, og byudvikling kan kun ske på særlige vilkår.”

1.03.E.1, 1.04.E.1, 1.04.E.2, 1.04.E.3, 1.04.E.4, 1.04.E.6, 1.06.E.3, 1.07.E.4, 1.08.E.1
1.08.E.2, 1.09.E.3, 2.01.E.2, 2.01.E.3, 2.01.E.4, 2.01.E.6, 2.01.E.7, 3.01.E.1, 3.01.E.2
3.01.E.3, 3.01.E.4, 3.01.E.5, 4.01.E.1, 4.02.E.1, 4.02.E.2, 5.02.E.1, 5.03.E.8, 5.04.E.2
5.04.E.3

I føgende rammer fandtes allerede en tilsvarende tekst, som nu er opdateret: 
1.06.E.4, 1.10.E.1, 1.10.E.10, 1.10.E.11, 1.10.E.12, 1.10.E.2, 1.10.E.3, 1.10.E.4
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Nye rammer
Der er oprettet følgende nye rammer - rammerne er enten nyudlæg eller ændring af anvendelse - fx er de 
rekreative rammer langs Ringboulevarden udgået og erstattet af en ny ramme til teknisk anlæg.
Af helt nye udlæg er fx støjende fritidsanlæg i form af skydebaner.

1.01.R.5 Grønt område ved Randers Regnskov

1.02.L.2 Naturområde Hvidemølle II
1.02.R.22 Randers Naturcenter
1.02.T.8 Ringboulevarden II
1.02.T.9 Ringboulevarden III

1.03.R.10 Grønt område ved Romalt Boulevard
1.03.R.11 Skydebane Kristup Engvej
1.03.R.12 Skovområde Romalt Boulevard
1.03.R.13 Rekreativt område Romalt bakker

1.04.R.14 Skydebane Kærgade

1.05.L.5 Viborgvej/Motorvej vest
1.05.R.7 Boldbaner ved Gl. Viborgvej

1.06.R.17 Grønt område ved Myntevej
1.06.R.18 Grønt område ved Berberisvej
1.06.R.19 Grønt område ved Ringboulevarden I
1.06.R.20 Grønt område ved Ringboulevarden II
1.06.T.3 Ringboulevarden I
1.06.T.4 Støjvold Hornbæk

1.07.R.6 Langvang Idrætscenter
1.07.R.7 Langvangen
1.07.T.3 Skydebane, Mariagervej

1.08.R.12 Torupdal
1.08.R.13 Grøn kile Dronningborg
1.08.R.14 Naturområde ved Toldbodgade
1.08.T.3 Regnvandsbassin ved Tjærebyvej
1.08.T.4 Regnvandsbassin Gammel Gimmingvej

1.09.B.13 Munkdrupvej, Boligområde II
1.09.B.18 Munkdrupvej, Boligområde III
1.09.O.8 Offentlige formål, Munkdrup

1.10.R.6 Grønt område Sdr. Borupvej
1.10.T.2 Regnvandsbassin ved Haslund Klostervej

2.00.R.3 Skydebane Kronjydevej
2.00.R.4 Skydebane Fløjstrup

2.01.BE.5 Assentoftgårdsvej
2.01.R.5 Rekreativt område ved Skovvangsvej
2.01.R.6 Grøn kile ved Skovvangsvej
2.01.R.7 Grøn kile Assentoft øst

3.00.R.3 Speedwaybane Fladbro

3.01.R.8 Rekreativt område, boldbaner
3.01.R.10 Langå Hallen
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1.10.E.5, 1.10.E.6, 1.10.E.7, 10.E.8, 1.10.E.9
3.02.R.2 Sportsplads, Stavnagervej

4.02.B.20 Moselunds Alle
4.02.B.21 Boliger nord for Erantisvej

4.03.R.4 Spejderhytte, Fårup

5.00.R.6 Flugtskydebane Nørhald
5.00.R.7 Skydebane Havndal

5.01.B.11 Vangvejen

5.02.R.4 Rekreativt område, Laursensvej
5.02.T.1 Rensningsanlæg
5.02.R.5 Idrætsplads, Vellinggårdsvej

5.03.R.3 Legeplads Kirkevej

Rammer der ændrer nummer

Nummer i KP17  Nyt Plannr KP21 Plannavn
1.02.E.5  1.02.E.4  Hvedevej
1.02.E.7  1.02.E.5  Jernholmen
1.02.E.8  1.02.E.6  Havnen/Spunsvej
1.02.E.9  1.02.E.7  Havnen/Tronholmen
1.02.E.10  1.02.E.8  Havnen/Melassekajen
1.02.E.11  1.02.E.9  Randers Kraftvarmeværk (Verdo)
1.07.E.4  1.07.E.2  Mirabellevej
1.07.E.5  1.07.E.4  Falck Uddannelsescenter
1.09.E.3  1.09.E.2  Juventusvej
5.03.E.6  5.03.E.2  Værksted og garager, Nørreled
5.03.E.7  5.03.E.6  DLG, Råd & Dåd, Dalbyovervej
5.03.E.8  5.03.E.7  Erhverv Øster Tørslev nord
1.02.E.12  1.02.E.10  Kornkajen
1.02.E.16  1.02.E.11  Randers Havn ved kaj
1.02.E.17  1.02.E.12  Randers Havn - Bagland
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Rammer der udgår

Nedenstående rammer udgår i forbindelse med kommuneplan 2021 - nogle erstattes af en tilsvarende ramme 
med anden anvendelseskategori - jf. Plandatas anvendelseskategorier.

1.01.L.1 Grønt område ved Randers Regnskov

1.03.L.1 Naturområde ved Kastrupminde

1.05.L.5 Landområde ved Viborgvej
1.05.L.6 Grøn kile Viborgvej
1.05.O.4 Offentligt område ved Gl. Viborgvej
1.05.R.3 Grønt område H. C. Andersens Vej

1.06.L.1 Grønt område Oust Møllevej
1.06.L.3 Landområde ved Højmarksvej

1.07.L.1 Nordre Fælledvej
1.07.L.2 Højsletvej
1.07.O.7 Langvang Idrætscenter

1.08.L.1 Grøn kile Dronningborg
1.08.L.2 Torupdal
1.08.L.3 Udbyhøjvej/Bakkestjernedalen
1.08.L.4 Landområde ved Toldbodgade
1.08.L.6 Tjærbyvej
1.08.R.11 Grønt område Gammel Gimmingvej

1.09.B.14 Byudvikling ved Clausholmvej III
1.09.L.1 Robdrupvej, Landbrugsområde
1.09.L.10 Ølstvadbrovej, Landområde
1.09.L.2 Landbrugsområde ved Damkær
1.09.L.6 Grønne kiler Randers syd
1.09.L.7 Ginnerupvej, Naturområde
1.09.L.8 Hvalløsvej, Naturområde
1.09.L.9 Gl. Århusvej, Landbrugsområde

1.10.L.3 Naturområde Gl. Århusvej

2.00.L.1 Vilstrupvej
2.01.L.3 Grøn kile Assentoft øst

3.01.O.2 Langå Hallen

4.00.L.1 Landbrugsområde
4.00.L.10 Naturområde, Tånum nordvest
4.00.L.11 Naturområde, Svejstrupvej
4.00.L.12 Landbrugsområde, Svejstrupvej
4.00.L.13 Naturområde, Skovvadbrovej
4.00.L.14 Naturområde, nord for Borup Byvej
4.00.L.15 Naturområde, Houmarksvej
4.00.L.16 Naturområde, Bjergbyvej
4.00.L.2 Naturområde, Tånum nordøst
4.00.L.3 Naturområde, Ådalen
4.00.L.8 Naturområde nær Bæklund
4.00.L.9 Naturområde, Klørupvej
4.02.B.18 Sneppevej
4.02.B.19 Over Fussingvej
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4.02.C.1 Lokalcentre i Øster Bjerregrav - Moselunds Alle

5.00.L.1 Tjærby, landbrugsområde
5.00.L.2 Bunkedal
5.00.L.3 Dronningborg, Gimming
5.00.L.5 Svaletørven
5.00.L.6 Tagholm

5.01.R.3 Grønt område, Dyrlæge Cleemenns vej

5.02.B.5 Laursensvej
5.02.O.1 Idrætsplads, Vellinggårdsvej
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Rettelser i specifikke rammetekster
 
Distrikt 1
1.01.B.4 Bestemmelser om detailhandel udgår jf. ændring i detailhandelsstrukturen.
1.01.BE.10 Bestemmelser om detailhandel udgår jf. ændring i detailhandelsstrukturen.  
1.01.BE.12 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 3000 m2 og 1500 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligva- 
  re- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 3000 m2 og 1500 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i bymidten: 79600 m2.
1.01.BE.2 Højden og etageantal øges i overensstemmelse med gældende lokalplan til 6 etager og 19,5  
  meter
1.01.BE.9 Bestemmelser om detailhandel udgår jf. ændring i detailhandelsstrukturen.  
1.01.C.12 Bestemmelser om detailhandel udgår jf. ændring i detailhandelsstrukturen.     
  Anvendelsen ændres til center uden boliger.
1.01.E.1 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhand- 
  ler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 3.000 m2. Samlet bruttoetageareal til bu- 
  tiksformål i område 1.01.E.1 og 1.01.E.2 udgør 15.000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskrævende vare-  
  grupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 4000 m2.  
  Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.01.E.1 og 1.01.E.2: 15000 m2.
1.01.E.2 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhand- 
  ler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 3.000 m2. Samlet bruttoetageareal til bu- 
  tiksformål i område 1.01.E.1 og 1.01.E.2 udgør 15.000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskrævende vare-  
  grupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 4000 m2.  
  Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.01.E.1 og 1.01.E.2: 15000 m2.
  Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.

1.02.B.14 Anvendelsen udvides til også at omfatte åben-lav og tæt-lav med hhv. bebyggelsesprocent på  
  30 og 40 og 2 etager.
1.02.B.58 Anvendelsen ændres til etageboliger jf faktisk anvendelse.
1.02.B.59 Anvendelsen ændres til etageboliger jf faktisk anvendelse.
  Tekst indsættes: Der skal reserveres areal til forlængelse af Ringboulevarden til Ladegårds-  
  bækken.
1.02.B.67 Besemmelser om detailhandel udgår.
1.02.BE.17 Bebyggelsesprocenten ændres til området som helhed.
  Bestemmelser om detailhandel udgår jf. ændringer i detailhandelsstrukturen.
1.02.BE.3 Detailhandel ændres fra: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskræ - 
  vende varegrupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke    
  overstige 4000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.02.E.5, 1.02.BE.3  
  og 1.02.BE.4: 8000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskrævende vare-  
  grupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 4.000 m2.  
  Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.02.E.4+1.02.BE.3+1.02.BE.4: 8.000  
  m2.
1.02.BE.4 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler plads- 
  krævende varegrupper må ikke overstige 4000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i  
  område 1.02.E.5, 1.02.BE.3 og 1.02.BE.4: 8000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler pladskrævende   
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  varegrupper, må ikke overstige 4000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område  
  1.02.E.4+1.02.BE.3+1.02.BE.4: 8.000 m2.

1.02.BE.6 Bestemmelser om detailhandel udgår.
1.02.BE.8 Der tilføjes bestemmelser om detailhandel jf. detailhandelsstrukturen.
1.02.BE.9 Detailhandel ændres fra: Der kan etableres i alt 1.200 m2 butik til dagligvarehandel inkl.   
  personalefaciliteter 
  Til:
  Detailhandel: Der kan i rammeområdet etableres en enkelt dagligvarebutik, hvor det maksim- 
  ale bruttoetageareal ikke må overstige 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Samlet bruttoeta- 
  geareal til butiksformål i bymidten: 79600 m2.
1.02.C.2 Detailhandel ændres fra: maks. bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis daglig- 
  vare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.000 m2 og 500 m2, dog en dagligvarebutik  
  på 1000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i bydelscenteret: 3.300 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis daglig-  
  vare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1200 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i bydelscenteret: 3.300 m2.
1.02.C.4 Detailhandel - rettes fra: ”Dagligvarebutikker på maks 1.200 m2 og det samlede areal må   
  maks. udgøre 2.500 m2 brt.etageareal samt 1 torvehal med butikslokaler på maks. 100 m2  
  brt.etageareal inkl. pers.rum. Samlet brt.etageareal til butiksformål: 6.500 m2”.
  Til:  
  Detailhandel: Der må etableres en dagligvarebutik med et bruttoetageareal op til 2500 m2.  
  Desuden kan indrettes en torvehal med butikslokaler på hver op til 100 m2 inkl. personalefa- 
  ciliteter. Samlet bruttoetageareal til butiksformål indenfor rammeområdet: 6.500 m2.
1.02.E.1 Tekst udgår: Der kan etableres hotel i området.
  Tekst om detailhandel indsættes jf. ændringer i detailhandelsstrukturen.
1.02.E.10 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5 for at mindske miljøkonflikter.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.8
1.02.E.11 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 3-5 for at mindske miljøkonflikter.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.9
1.02.E.12 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5 for at mindske miljøkonflikter.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.10
1.02.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Tekst udgår: Detailhandel - På dele af området kan der placeres butikker der forhandler særlig  
  pladskrævende varegrupper. Det maksimale bruttoetageareal må for dem ikke overstige 4.000  
  m2.
  Etageantallet fastsættes til maks. 3 etager.
1.02.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Etageantallet fastsættes til maks. 3 etager. 
1.02.E.5 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Detailhandel ændres fra: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskræ - 
  vende varegrupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige  
  4.000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.02.E.5, 1.02.BE.3 og 1.02. 
  BE.4 udgør 8.000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskrævende vare-  
  grupper. Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 4.000 m2.  
  Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.02.E.4+1.02.BE.3+1.02.BE.4: 8.000  
  m2.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.4
1.02.E.7 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.5
1.02.E.8 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5 for at mindske miljøkonflikter.
  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.6
1.02.E.9 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5 for at mindske miljøkonflikter.
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  Rammen ændrer nummer til 1.02.E.7
1.02.R.1 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.02.R.10 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.02.R.4 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.

1.03.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
1.03.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
1.03.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
1.03.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3 for at mindske miljøkonflikter.
  Bebyggelsesprocent reduceres fra 100 til 85.
  Højden reduceres fra 13 til 10 meter
  Etageantallet fastsættes til maks. 2 etager.
1.03.L.3 Anvendelse ændres til landskab og natur mellem bydele.
1.03.R.3 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.03.R.4 Bestemmelser om detailhandel slettes, da rekreativt areal.
  Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.

1.04.B.18 Bestemmelserne om detailhandel udgår.
1.04.B.24 Bebyggelsesprocenten reduceres fra 50 til hhv 30 og 40 for åben-lav og tæt-lav for den 
  enkelte ejendom.
1.04.B.26 Området er fuldt udbygget med tæt-lav, og anvendelsen ændres derfor hertil.
1.04.B.8 Bebyggelsesprocent reduceres fra 40 for området som helhed til 30 for den enkelte ejendom.
1.04.B.9 Etageantallet reduceres fra 2,5 til 2.
1.04.BE.4 Højden reduceres fra 10 til 8,5 meter, etageantal øges fra 1,5 til 2 etager.
  Bebyggelse% udspecificeres i forhold til anvendelse – 40 og 30 for tæt-lav og åben-lav.
1.04.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Etageantallet fastsættes til maks. 2 etager.
1.04.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
1.04.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Etageantallet fastsættes til maks. 2 etager.
1.04.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Etageantallet fastsættes til maks. 2 etager.
1.04.E.5 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 1-3 for at mindske miljøkonflikter.
  TILFØJES: Øvrige noter - Der må i området etableres uddannelsesinstitutioner.
  Etageantallet fastsættes til maks. 3 etager.
1.04.E.6 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Etageantallet fastsættes til maks. 2 etager.
1.04.E.7 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 1-3 for at mindske miljøkonflikter.
1.04.E.8 Zonestatus: Byzone.
  Miljøklasse ændres fra 1-3 til 2-3 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
1.04.L.1 Bestemmelse om beplantning udgår.
1.04.L.2 Anvendelse ændres til naturområde – bestemmelse om beplantning udgår.
1.04.R.10 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.

1.05.B.1 Bebyggelsesprocent udspecificeres til kun åben-lav jf anvendelsen
1.05.B.10 Bebyggelsens omfang reduceres jf. lokalplan 
1.05.B.11 Bebyggelsesprocenten udspecificeres.
1.05.B.12 Bebyggelsens omfang reduceres jf. lokalplan
1.05.B.14 Notat om beplantning udgår. 
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  Bebyggelsesprocent reduceres til 25 jf lokalplan.
1.05.B.16 Bebyggelsesprocent udspecificeres til kun åben-lav jf anvendelsen
1.05.B.17 Bebyggelsens omfang reduceres til 30 og 40 % for åben-lav, tæt-lav og 8,5 m, 2 etager.
1.05.B.18 Notat om beplantning udgår. Bebyggelses% reduceres til 30 (åben-lav).
1.05.B.19 Bebyggelsesprocenten udspecificeres jf lokalplan
1.05.B.4 Tekst om ingen by bebyggelse udgår – der er lokalplan.
1.05.B.5 Bebyggelsesprocent reduceres til 30 (åben-lav).
1.05.B.6 Anvendelsen udvides til også at give mulighed for tæt-lav, da der er en del tæt-lav i området.  
  Bebyggelsesprocent for tæt-lav fastsættes til 35.
1.05.B.7 Bebyggelsesprocent reduceres til 30 (åben-lav).
1.05.B.8 Anvendelsen udvides til både åben-lav og tæt-lav og Bebyggelsesprocent sættes til 30 og 35  
  jf lokalplan.
1.05.C.2 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet brut- 
  toetageareal til butiksformål i bydelscenteret: 1800 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis daglig-  
  vare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i lokalcenteret: 1800 m2.
1.05.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
1.05.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Etageantallet fastsættes til 3.
1.05.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.
1.05.E.4 Etageantallet hæves fra 2,5 etage til 3.
1.05.E.5 Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.
1.05.L.7 Anvendelse ændres til landskab og naturområder mellem bydele
1.05.R.10 Anvendelsen ændres fra bypark til campingplads og vandrehjem 
1.05.R.12 Anvendelsen ændres til grøn kile med beplantning
1.05.R.4 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.05.T.1 Anvendelsen præciseres til forsyning
1.05.T.3 Anvendelsen præciseres til solceller – bebyggelsesprocent og etageantal udgår.

1.06.B.10 Bebyggelsesprocent for tæt-lav fjernes, da rammen kun er til åben-lav.
1.06.B.12 Anvendelsen reduceres til tæt-lav og bebyggelses% sættes til 40 og maks 8,5 meter.
1.06.B.18 Anvendelsen reduceres til tæt-lav og bebyggelses% sættes til 40, maks 1 etage jf lokalplan.
1.06.B.2 Bebyggelsesprocent reduceres til 30.
1.06.B.22 Bebyggelsesprocent fastsættes til 40 for tæt-lav og 35 for åben-lav, samt 8,5 meter og 2   
  etager jf lokalplan.
1.06.B.23 Bebyggelsesprocenten ændres fra at gælde for området under ét til den enkelte ejendom.
1.06.B.24 Anvendelsen reduceres til åben-lav.
  Bebyggelsesprocent ændres fra at gælde for området under ét til den enkelte ejendom (30%).
1.06.B.25 Anvendelsen reduceres til åben-lav.
  Bebyggelsesprocent 30. 
1.06.B.26 Miljøklasser sættes til 1-2. 
  Bestemmelse om udstykning udgår.
1.06.B.3 Bebyggelsesprocent for tæt-lav udgår, da området kun er til åben-lav. Jf lokalplan sættes   
  Bebyggelsesprocent til 25 og 1,5 etage.
1.06.B.5 Bestemmelser om detailhandel udgår
1.06.B.7 Anvendelsen suppleres til også at indeholde tæt-lav.
1.06.B.9 Bestemmelser om detailhandel udgår.
  Højde og etageantal reduceres i forhold til lokalplan – fra 2,5 til 2 etager og 12 til 8,5 meter.
1.06.BE.2 Der fastsættes en bebyggelses% på åben-lav til 30.
1.06.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
1.06.E.2 Zonestatus ændres fra ’Byzone og landzone’ til ’Byzone’.
  Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
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1.06.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
1.06.E.4 JUSTERING: Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra ’den enkelte ejendom’.
1.06.L.4 Anvendelsen ændres til natur og landskab mellem bydele
1.06.O.3 Højden udvides til 2,5 etager jf lokalplan.
1.06.O.6  Tekst om jernbane udgår da projektet er færdigt
1.06.R.1 Anvendelsen præciseres til sportsanlæg i stedet for bypark.
1.06.R.11 Tekst om jernbane udgår da projektet er færdigt
1.06.R.13 Anvendelsen ændres til Grøn kile
1.06.R.14 Anvendelsen ændres til Grøn kile
1.06.R.5 Reduceres til de grønne strækninger langs Ringboulevarden
1.06.R.6 Anvendelsen ændres fra golfbane med anlæg til rekreativt område.
1.06.R.7 Anvendelsen præciseres til boldbaner og idrætsfaciliteter.
1.06.R.9 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.06.T.1 Anvendelsen præciseres til forsyning.
1.06.T.2 Anvendelsen præciseres til forsyning.

1.07.B.1 Anvendelsen præciseres til tæt-lav, bebyggelsesprocent 40 for den enkelte ejendom.
1.07.B.3 Anvendelsen præciseres til tæt-lav og etagebebyggelse. Bebyggelsesprocent præciseres til 40  
  og 60 for hhv. tæt-lav og etage.
1.07.BE.1 Etageantallet rettes til 5 og bebyggelsesprocenten sættes til 65. (bevaringsværdig bebyggelse)
1.07.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
1.07.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
1.07.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Rammen ændrer nummer til 1.07.E.2.
1.07.R.2 Bebyggelsesregulerende bestemmelser udgår.
1.07.R.5 Anvendelse om omfang reduceres til 6 meter og 1 etage jf lokalplan.
1.07.T.1 Anvendelsen præciseres til ”forsyning”.
1.07.T.2 Anvendelsen præciseres til ”trafikanlæg”.

1.08.B.14 Tekst om tilpasning til landskab udgår.
1.08.B.15 Bebyggelsesprocent øges fra 50 til 60 for området som helhed jf. lokalplan
1.08.B.3 Bebyggelsesrocent reduceres fra 35 til 30 jf. lokalplan.
1.08.B.6 Anvendelsen udvides med etagebebyggelse, 3 etager, 12 m 60%. Bebyggelsesprocent udspe- 
  cificeres for åben-lav og tæt-lav til 30 og 40 %.
1.08.B.7 Etageantallet sættes til 4 etager og 15 meter.
1.08.B.8 Bebyggelsesprocent udspecificeres med 50, 40 og 30 for etage, tæt-lav og åben-lav.
1.08.B.9 Anvendelsen ændres til etagebebyggelse jf lokalplan.
1.08.BE.1 Bebyggelsesprocent udspecificeret til erhverv og tæt-lav – 40% (præcisering)
1.08.BE.3 Bebyggelsesprocent udspecificeret til erhverv og etage – 60% (præcisering)
1.08.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Maks. bebyggelsesprocent hæves fra 70 til 85.
  Maks. bygningshøjde hæves fra 12 til 13 meter.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.
1.08.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
1.08.L.5 Anvendelsen ændres til landområde som afstand mellem bydele.
1.08.O.3 Højden reduceres til 2 etager jf. lokalplan
1.08.R.1 Tekst om beplantning, belysning mm. udgår.
1.08.R.3 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
  Tekst om udstykning i forhold til Østbroforbindelse udgår.
1.08.R.4 Der tilføjes: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets   
  anvendelse.
  Tekst om udstykning i forhold til Østbroforbindelse udgår.
1.08.R.6 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
1.08.R.9 Der tilføjes: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets   
  anvendelse.
1.08.T.1 Anvendelsen præciseres til forsyningsanlæg
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1.08.T.2 Anvendelsen præciseres til forsyningsanlæg

1.09.B.1 Anvendelse og omfang reduceres i overensstemmelse med lokalplan. (åben-lav, 30%, 1,5   
  etage, 8,5 m)
1.09.B.10 Anvendelse reduceres i overensstemmelse med lokalplan. (åben-lav, 30%)
1.09.B.11 Bebyggelsesprocent udspecificeres med bebyggelses% på 35 og 40 for tæt-lav og åben-lav.
1.09.B.12 Tekst indsættes: Ved lokalplanlægning skal principperne i helhedsplanen følges.
1.09.B.15 Rammen tilpasses helhedsplanen. Mulighed for etageboliger udgår.
1.09.B.16 Rammen tilpasses helhedsplanen. Mulighed for etageboliger udgår.
1.09.B.17 Bebyggelsesprocent udspecificeres med bebyggelses% på 40 og 30 for tæt-lav og åben-lav.
1.09.B.2 Anvendelse og omfang reduceres i overensstemmelse med lokalplan. (åben-lav, 30%, 1,5   
  etage, 8,5 m)
1.09.B.3 Anvendelse og omfang ændres jf lokalplan. (tæt-lav, 40%, 2 etage, 8,5 m)
1.09.B.6 Anvendelse og omfang reduceres i overensstemmelse med lokalplan. (åben-lav, 30%, 1,5   
  etage, 8,5 m)
1.09.B.8 Anvendelse og omfang ændres i overensstemmelse med lokalplan. (tæt-lav, 40%, 2 etage,  
  8,5 m)
1.09.B.9 Anvendelse og omfang ændres i overensstemmelse med lokalplan. (tæt-lav, 2 etage, 8,5 m –  
  35 for området som helhed)
1.09.BE.1 Bebyggelsesprocent reduceres fra 35 til 30.
  Tekst ”Byggeri skal tilpasses det åbne landskab i udformning, struktur og omfang, af hensyn  
  til bevaring af områdets eksisterende landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske kvalite- 
  ter” udgår, da byen er omkranset af erhverv.
1.09.C.1 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 (dog een butik op til 3500  
  m2) og 2000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2.  
  Plantorama (der sælger særlig pladskrævende varegrupper) er 4135 m2. 
  Til: 
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligva- 
  re- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1200 m2 og 5000 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2.
1.09.C.2 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 2000 m2. Samlet brut- 
  toetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2. Coop Kvickly er på 11600   
  m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligva 
  re- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1200 m2 (dog en butik op til 11.600 m2) og  
  5000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret: 93000 m2. Bilka er  
  11600 m2.
1.09.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-3 til 2-3 for at mindske miljøkonflikter.
  Etageantallet fastsættes til 2.
  Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhand- 
  ler pladskrævende varegrupper må ikke overstige 5.000 m2, dog en butik op til 15.000 m2.  
  Samlet bruttoetageareal til butiksformål i område 1.09.E.1 og 1.09.E.3 udgør 56.000   
  m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskræ- 
  vende varegrupper, må ikke overstige 5000 m2, dog en butik op til 15.000 m2. Samlet brut- 
  toetageareal til butiksformål i område 1.09.E.1+1.09.E.2: 56.000 m2. 
1.09.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4 for at mindske miljøkonflikter.
  JUSTERING: Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra ’den enkelte ejendom’.
  Etageantallet fastsættes til 2.
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler pladskræ- 
  vende varegrupper må ikke overstige 5.000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i   
  område 1.09.E.3 og 1.09.E.1 udgør 56.000 m2. 
  Til:
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  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der forhandler plads  
  krævende varegrupper, må ikke overstige 5.000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål  
  i område 1.09.E.1+1.09.E.2: 56.000 m2.
  Rammen ændrer nummer til 1.09.E.2
1.09.L.3 Tekst om reservation til tilslutningsanlæg udgår.
1.09.O.2 Tekst om sti udgår, da det er uklart hvor stien er.
1.09.O.7 Tekst om beplantning udgår, da det er for detaljeret i kommuneplanregi.
1.09.R.10 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår
1.09.R.11 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår
1.09.R.5 Der tilføjes: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets   
  anvendelse.
1.09.R.6 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår. 
  Tekst om reservation til tilslutningsanlæg udgår.
1.09.R.7 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår. 
  Tekst om reservation til tilslutningsanlæg udgår.
1.09.R.8 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår
1.09.R.9 Tekst om afgrænsning mod boligområderne udgår
1.09.T.1 Anvendelsen indskrænkes til at omhandle deponi.
  Sdr. Borup 

1.10.BE.1 Tekst ”Byggeri skal tilpasses det åbne landskab i udformning, struktur og omfang, af hensyn  
  til bevaring af områdets eksisterende landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske kvalite- 
  ter”. Udgår, da byen er omkranset af erhverv.
1.10.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Etageantallet fastsættes til 3.
1.10.E.10 Miljøklasse ændres fra 1-6 til 2-6.
1.10.E.11 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
  TILFØJES: Miljøforhold - Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsopland for   
  almen vandforsyning.
  TILFØJES: Øvrige noter - I den østlige del af området må der ikke udøves virksomhed der kan  
  være til gene for levnedsmiddelindustri.
1.10.E.12 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
  TILFØJES: Øvrige noter - Langs Århusvej og Hammelvej skal der udlægges et grønt forareal,  
  der er 30 m bredt.
1.10.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  TILFØJES: Miljøforhold - Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsopland for   
  almen vandforsyning.
  TILFØJES: Øvrige noter - I den østlige del af området må der ikke udøves virksomhed der kan  
  være til gene for levnedsmiddelindustri.
  Maks. bebyggelsesprocent fastsættes til 100.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
  Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges fastsættes til 50.
1.10.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
  TILFØJES: Miljøforhold - Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsopland for   
  almen vandforsyning.
  Maks. bebyggelsesprocent fastsættes til 100.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
1.10.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
  TILFØJES: Miljøforhold - Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsopland for   
  almen vandforsyning.
  Maks. bebyggelsesprocent fastsættes til 100.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
1.10.E.5 TILFØJES: Miljøforhold - Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsopland for   
  almen vandforsyning.
  Maks. bebyggelsesprocent fastsættes til 100.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
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  Maks. etageantal fastsættes til 3.
1.10.E.6 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Det samlede bruttoetageareal til pladskrævende varegrupper splittes op, så rammen får sit   
  eget areal (2.600 m2). Maks butiksstørrelse fastsættes til 2.500 m2.
1.10.E.7 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Det samlede bruttoetageareal til pladskrævende varegrupper splittes op, så rammen   
  får sit eget areal (4.800m2)
1.10.E.8 Miljøklasse ændres fra 3-6 til 2-4.
  Maks. etageantal fastsættes til 3.
1.10.E.9 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Maks. etageantal fastsættes til 3.
1.10.L.1 Anvendelsen præciseres til at omhandle landskab og natur til afstand mellem byer. Området  
  skal friholdes for byudvikling.
1.10.R.1 Anvendelsen ændres fra jordbrugsformål til rekreativt område, beplantning og grøn kile
1.10.R.2 Anvendelsen ændres fra jordbrugsformål til rekreativt område, beplantning og grøn kile
1.10.R.3 Områdets anvendelse ændres fra jordbrugsformål til grønt område / buffer til erhverv.
1.10.R.4 Anvendelsen ændres til rekreativt grønt område, bypark mv. til rekreativt grønt område, be-  
  plantning og grøn kile - da området ikke bør anvendes til bypark.
  Fremtidig zonestatus ændres til byzone.
1.10.R.5 Anvendelsen ændres fra jordbrugsformål til ”Beplantning og grøn kile”
1.10.T.1 Anvendelse ændres til forsyning. Zonestatus ændres til byzone.

Distrikt 2
2.00.E.1 Tekst om farver udgår, da der er lokalplan.
  Miljøklasse ændres fra 1-7 til 3-7.
2.00.E.2 Tekst om farver udgår, da der er lokalplan.
  Miljøklasse ændres fra 1-7 til 3-7.
2.00.E.3 Tekst om farver udgår, da der er lokalplan.
  Miljøklasse ændres fra 1-7 til 3-7.
2.00.R.2 Tekst om mellemdepot udgår.
2.00.T.1 Anvendelsen præciseres til forsyning.
2.00.T.2 Anvendelsen præciseres til genbrugsplads og deponi.
2.00.T.4 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.
2.00.T.5 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.
2.00.T.6 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.

2.01.B.12 Tekst om at byggeri skal tilpasse landskabet udgår.
2.01.B.15 Tekst om at byggeri skal tilpasse landskabet udgår.
2.01.B.3 Tekst om at byggeri skal tilpasse landskabet udgår.
2.01.BE.1 Bygningshøjden sættes til 8,5 m  i overensstemmelse med lokalplan
2.01.BE.2 Bebyggelsesprocent for erhverv ændres til det bebyggede grundareal.
2.01.BE.3 Bebyggelsesprocent for erhverv ændres til det bebyggede grundareal.
2.01.BE.4 Bebyggelsesprocent for erhverv ændres til det bebyggede grundareal.
2.01.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-3 til 2-3.
2.01.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
2.01.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Maksimal bygningshøjde fastsættes til 10 meter.
2.01.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
2.01.E.5 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Maksimal bygningshøjde fastsættes til 10 meter.
2.01.E.6 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Bebyggelsesprocent fastsættes til 50.
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  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’.
2.01.E.7 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
2.01.L.2 Bestemmelse om 1 etage udgår
2.01.L.3 Udgår – laves til rekreativ 2.01.R.7
2.01.O.1 Højden hæves fra 8,5 m til 10 (sportsanlæg)
2.01.O.2 Miljøklasser udgår
2.01.R.1 Bestemmelsen om maks. 1 etage udgår
2.01.R.2 Bestemmelsen om maks. 1 etage udgår
2.01.R.4 Anvendelsen indskrænkes til boldbaner og lignende.
2.01.T.1 Anvendelse indskrænkes til rensningsanlæg.

Distrikt 3 
3.00.R.1 Bygningshøjde fastsætte til 8,5 m
3.00.T.1 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
3.00.T.2 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
3.00.T.3 Mølleantal reduceres fra 3 til 2. 
  Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
3.00.T.4 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
3.00.T.5 Tekst reduceres – samme indhold
3.00.T.6 Anvendelsen præciseres til solcelleanlæg. Tekst om placering og anlæggets udformning udgår,  
  da der er udarbejdet lokalplan.

3.01.B.1 Anvendelsen udvides til at omfatte tæt-lav og bebyggelses% hæves fra 55 til 65 – i overens- 
  stemmelse med lokalplan.
3.01.BE.1 Det udspecificeres, at de bebyggede grundareal gælder erhverv
3.01.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
3.01.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
3.01.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  TILFØJES: Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik, der  
  forhandler pladskrævende varegrupper, må ikke overstige 2.000 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål udgør 4.000 m2.
3.01.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
3.01.E.5 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
3.01.O.4 Miljøklasser udgår, da der ikke kan være virksomheder indenfor området.
3.01.R.1 Anvendelse ændres fra jordbrugsformål til Campingplads.
3.01.R.2 Anvendelsen ændres fra jordbrugsformål til støjende fritidsanlæg.
3.01.R.3 Tekst om at området skal friholdes for bebyggelse udgår i overensstemmelse med lokalplan.
3.01.R.7 Anvendelsen fastsættes til lystbådehavn, ophalerplads, bådplads mm for lystbåde samt an- 
  løbsplads for kanoer.
3.01.T.1 Anvendelsen indskrænkes til trafikanlæg
3.01.T.2 Anvendelsen indskrænkes til rensningsanlæg
3.01.T.3 Anvendelsen indskrænkes til solcelleanlæg

 
3.02.B.10 FJERNES: Eksisterende beplantning skal bibeholdes og eventuelt forstærkes med  
  supplerende beplantning.
3.02.B.3 Bebyggelsesprocenten udspecificeres
3.02.B.4 Bebyggelsesprocenten udspecificeres
3.02.B.8 Bebyggelsesprocenten udspecificeres
3.02.BE.1 Bestemmelse om et bebyggede grundareal udgår, styres med etageantal og bebyggelsespro - 
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  cent.
  Anvendelse specificeres til tæt-lav boliger.
3.02.C.3 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 m2 og 500 m2. Samlet brut- 
  toetageareal for butiksformål i lokalcenteret: 3000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis daglig-  
  vare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1200 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i lokalcenteret (3.02.C.1 + 3.02.C.3): 3000 m2.
3.02.O.3 Rammen tilpasses lokalplan, 1 etage, 6,5 meter, og maks. 2000 m2 bebyggelse
3.02.R.1 Anvendelsen ændres til rideklub, etageantal slettes.

3.03.O.1 Miljøklasserne slettes, da der ikke kan være virksomhed indenfor området.
3.03.R.2 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
3.03.R.3 Anvendelsen sættes til ”beplantning”.
  Bestemmelser om bebyggelse udgår.
3.03.R.4 Anvendelsen sættes til ”beplantning”.
  Bestemmelser om bebyggelse udgår.

Distrikt 4
4.00.E.1 Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.
  Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-6.
4.00.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
4.00.R.3 Rammer for kolonihaver ensrettes, højden fastsættes til 4 meter og maks. en etage.
4.00.T.10 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.
4.00.T.11 Bestemmelsen om bebyggelsens omfang ændres ved at slette ordet ”mindre” i sætningen:  
  ”Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger”, da bygninger til fly typisk er større byg- 
  ninger.
4.00.T.14 Tekst reduceres – samme indhold
4.00.T.17 Tekst reduceres – samme indhold
4.00.T.2 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.
4.00.T.6 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.
4.00.T.8 Tekst reduceres – samme indhold
4.00.T.9 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan- 
  lægningen.

4.01.B.10 Bygningshøjden reduceres fra 8,5 m til 7 m, bebyggelsesprocenten fra 40 til 25 og etagean- 
  tallet fra 2 til 1 – alt i overensstemmelse med lokalplan.
4.01.B.11 Bygningshøjden sættes til 7 meter og bebyggelses% ændres fra 40 til 25 – i overensstem-  
  melse med lokalplan.
4.01.B.4 Bestemmelse om detailhandel udgår. Bygningshøjde sættes til 8,5 m.
4.01.B.6 Bebyggelsesprocent udspecificeres.
4.01.BE.3 Bebyggelsesprocent udspecificeres til åben-lav 30, tæt-lav 40 og det bebyggede grundareal  
  på 50 gælder for erhverv.
4.01.C.1 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m2 og 750 m2. Samlet brut- 
  toetageareal til butiksformål i bymidten: 5000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligva- 
  re- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2000 m2 og 1000 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i bymidten: 5000 m2.
4.01.E.1 Miljøklasser ændres fra 1-4 til 2-4.
4.01.O.1 Tekst om sti udgår.
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4.01.R.2 Tekst om præstebolig udgår – står i lokalplan.
4.01.R.4 Anvendelse ændres fra jordbrugsformål til sportsanlæg. 
  Bestemmelse om bebyggelsesprocent udgår. 

4.02.B.10 Højde fastsættes til 8,5 meter
4.02.B.14 Tekst slettes: Byggeri skal tilpasses det åbne landskab i udformning, struktur og omfang, af  
  hensyn til bevaring af områdets eksisterende landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske  
  kvaliteter.
4.02.B.3 Bebyggelsesprocent sættes til 30 for den enkelte ejendom, maks. højde 8,5 meter. Det be- 
  byggede grundareal udgår.
4.02.B.5 Rettes i overensstemmelse med lokalplan – bebyggelses% sænkes til 25 og for området som  
  helhed. 
  Tekst slettes: Byggeri skal tilpasses det åbne landskab i udformning, struktur og omfang, af  
  hensyn til bevaring af områdets eksisterende landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske  
  kvaliteter.
4.02.C.3 I teksten: Samlet bruttoetageareal til butiksformål i lokalcenteret (4.02.C.1+4.02.C.3): 1200  
  m2 – slettes parentesen, da 4.02.C.1 udgår.
4.02.E.1 Miljøklasser ændres fra 1-4 til 2-4.
4.02.E.2 Miljøklasser ændres fra 1-4 til 2-4.
  Bebyggelsesprocent sættes til 50.
4.02.O.1 Følgende tekst udgår: Området vest for Kirkevej skal friholdes for bebyggelse, der er placeret  
  anderledes eller har større omfang end den eksisterende bebyggelse.
4.02.O.2 Højden på antennemast / lysmast slettes. 

 
4.03.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-4.
4.03.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-4.
4.03.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
4.03.E.4 Miljøklasse ændres fra 1-5 til 2-5.
4.03.R.3 Der tilføjes: Ingen ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets   
  anvendelse.

4.07.BE.1 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 800 m2 og 500 m2. Dog en butik  
  til særligt pladskrævende varegrupper på op til 2000 m2. Samlet bruttoetageareal til butiks- 
  formål i lokalcenteret: 3000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis daglig-  
  vare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 800 m2 og 500 m2. Samlet bruttoetageareal  
  til butiksformål i lokalcenteret: 1500 m2.

 
4.12.BE.1 Bebyggelsesprocenten øges fra 25 til 30 så det er tilpasset bygningsreglement.

Distrikt 5
5.00.L.4 Reduceres geografisk – anvendelsen præciseres til at omhandle landskab og natur til afstand  
  mellem byer. Området skal friholdes for byudvikling.
5.00.R.1 Miljøklasserne udgår, da der ikke kan være virksomhed indenfor rammen.
5.00.R.2 Etageantal slettes samt tekst om ny bebyggelse
5.00.T.1 Anvendelsen indskrænkes til deponeringsanlæg
5.00.T.10 Tekst reduceres – samme indhold
5.00.T.11 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
5.00.T.12 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
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  lægningen.
5.00.T.13 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
5.00.T.14 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.  
5.00.T.16 Tekst reduceret – samme indhold
5.00.T.2 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
5.00.T.23 Anvendelsen indskrænkes til solcelleanlæg - Tekst reduceret – Etageantal slettes da bygnings- 
  højde er sat til 2,5 m
5.00.T.3 Tekst reduceres – samme indhold. Tekst tilføjet – vindmølleområdet skal på sigt udgå af plan 
  lægningen.
5.00.T.7 Tekst reduceres – samme indhold
5.00.T.8 Tekst reduceres – samme indhold
5.00.T.9 Tekst reduceres – samme indhold

 
5.01.B.10 Anvendelsen reduceres fra åben-lav og tæt-lav til kun tæt-lav. Området er udbygget med tæt- 
  lav.
5.01.B.4 Deles op i to – ny ramme er 5.01.B.11. Anvendelsen udvides med tæt-lav, 40 % bebyggelse.
5.01.B.6 Anvendelsen reduceres fra åben-lav og tæt-lav til kun åben-lav. Området er udbygget med   
  åben-lav.
5.01.B.8 Anvendelsen udvides til også at omfatte tæt-lav (40%)
5.01.B.9 Anvendelsen reduceres fra åben-lav og tæt-lav til kun åben-lav. 
5.01.O.5 Miljøklasserne udgår, da der ikke kan være virksomhed indenfor rammen.
5.01.R.1 Etageantallet (3 etager) fjernes.
5.01.R.2 Etageantallet (3 etager) fjernes.
5.01.R.3 Rammen slettes / opdeles og overgår til 5.01.C.1 og 5.01.O.5, da området fungerer som   
  parkeringsplads til butik og kirke.
5.01.R.5 Bygningshøjde fastsættes til 8,5 m

 
5.02.B.1 Teksten: Der sikres areal til omfartsvej syd om byen – udgår. Den planlagte vej går nord om  
  byen.
5.02.B.2 Ændrer navn til Søringen
5.02.BE.1 Bebyggelsesprocent reduceres fra 50 til 25 i overensstemmelse med lokalplan.
5.02.BE.2 Bebyggelsesprocent reduceres fra 50 til 40 i overensstemmelse med lokalplan.
5.02.BE.3 Notat om beplantning udgår
5.02.E.1 Miljøklasser ændres fra 1-4 til 2-4.
  FJERNES: Note med rammetekst om bebyggelsens omfang og udformning.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.
5.02.O.1 Ændres til rekreativ ramme – 5.02.R.5 – samme anvendelse.

5.03.B.1 Tæt-lav bebyggelsesprocent sættes til 40
5.03.B.7 Tæt-lav bebyggelsesprocent sættes til 40
5.03.BE.1 For den specifikke anvendelse på erhverv sættes et maks. bebygget grundareal til 35 %
5.03.BE.2 Højden reduceres fra 2 etager til 1,5 i overensstemmelse med lokalplan.
5.03.BE.3 For den specifikke anvendelse på erhverv sættes et maks. bebygget grundareal til 35 %
5.03.BE.4 For den specifikke anvendelse på erhverv sættes et maks. bebygget grundareal til 35 %.
  Tekst slettes: Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri til administration, værksted  
  eller lager må tilsammen ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejendom.
5.03.C.1 Det bebyggede grundareal øges fra 35 til 50.
5.03.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-3 til 2-3.
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5.03.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3.
5.03.E.4 Miljøklasse ændres 1-3 til 2-3.
5.03.E.5 Miljøklasse ændres 1-3 til 2-3.
5.03.E.6 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3.
  Rammen ændrer nummer til 5.03.E.2
5.03.E.7 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3.
  Rammen ændrer nummer til 5.03.E.6
5.03.E.8 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Rammen ændrer nummer til 5.03.E.7
5.03.O.3 Bebyggelses% reduceres til 25 i overensstemmelse med lokalplan
5.03.O.5 Miljøklasserne slettes, da der ikke kan være erhverv indenfor området.

5.04.B.6 Bebyggelsesprocenten udspecificeres – 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.
5.04.B.7 Bestemmelse om bebygget grundareal udgår.
  Bebyggelsesprocenten udspecificeres – 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.
5.04.BE.1 Det udspecificeres, at bestemmelsen om det bebyggede grundareal gælder for erhverv.
5.04.BE.2 Det udspecificeres, at bestemmelsen om det bebyggede grundareal gælder for erhverv.
5.04.BE.3 Det udspecificeres, at bestemmelsen om det bebyggede grundareal gælder for erhverv.
5.04.BE.4 Det udspecificeres, at bestemmelsen om det bebyggede grundareal gælder for erhverv.
5.04.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent. 
  Bebyggelsesprocent fastsættes til 50.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
  Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges fjernes.
5.04.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Bebyggelsesprocent fastsættes til 50.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
  Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges fjernes.
5.04.E.3 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent. 
  Bebyggelsesprocent fastsættes til 50.
  Bebyggelsesprocenten fastsættes ud fra ’den enkelte ejendom’ (kode: ’2’).
  Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges fjernes.
5.04.O.3 Miljøklasser udgår
5.04.R.1 Anvendelsesbeskrivelsen ændres til Rekreativt område, beplantning og grøn kile.
5.04.R.2 Anvendelsesbeskrivelsen ændres til Rekreativt område, beplantning og grøn kile.
5.04.R.3 Anvendelse ændres til beplantningsbælte.
5.04.T.1 Anvendelsesbeskrivelse ændres til Teknisk anlæg

5.05.B.1 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto 
  etageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.
5.05.B.2 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto- 
  etageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
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  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.
5.05.B.3 Detailhandel ændres fra:  Den maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto- 
  etageareal til butiksformål i området: 1.000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.
5.05.B.4 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto- 
  etageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2.
  Til: 
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.
5.05.BE.2 Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto- 
  etageareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2. 
  Til:
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.

5.05.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
5.05.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-3.
  Detailhandel ændres fra: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholds- 
  vis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet brutto- 
  etageareal til butiksformål i lokalcenteret udgør 1.000 m2.
  Til: 
  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik til henholdsvis dagligvare-  
  og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 1.000 m2. Samlet bruttoetageareal til  
  butiksformål i lokalcenteret: 1.500 m2.
5.05.R.2 Bestemmelse om bebygget grundareal udgår

5.06.BE.2 Bestemmelser om detailhandel udgår.
5.06.E.1 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
5.06.E.2 Miljøklasse ændres fra 1-4 til 2-4.
  Etageantallet fjernes - omfanget styres ved højde og bebyggelsesprocent.

5.07.R.4 Tekst om boligareal udgår, da det er rekreativt område.

5.08.B.3 Tilføjes: Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis  
  dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 og 500 m2. Samlet bruttoeta- 
  geareal til butiksformål i lokalcenteret: 1000 m2.
5.08.R.1 Højde hæves fra 5 m til 8,5 m da projekt på vej. 

5.20.BE.1 En længere tekst om beplantning og sigtelinjer udgår, da det ikke er indenfor 
  kommuneplanen.
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Ændringer i 
rammers geografi 

og anvendelse
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Distrikt 1

Distrikt 1 er primært Randers By  - som omfatter 10 bydele. Ændringerne er lavet på bag-
grund af konkrete ønsker og drøftelser eller uhensigtsmæssigheder fundet løbende i forbin-
delse med sagsbehandling.

I det følgende gennemgåes de enkelte bydele. 
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Randers - midtbyen

1

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Randers Midtby revideres flere steder. På nedenstående kort vises de ste-
der, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.

2
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Udsnit 1
En enkelt ejendom overgår fra ramme 1.01.B.4 til ramme 1.01.C.10 som konsekvens af æn-
dret detailhandelsstruktur og faktisk anvendelse.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Landramme 1.01.L.1 udgår og bliver til en rekreativ ramme 1.01.R.5 for Randers Regnskov i 
overensstemmelse med Plandatas anvendelseskategorier.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Randers - uden midtbyen
I Randers revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1

2

3
4

5
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Udsnit 1
Naturcenter Randers udlægges i egen ramme 1.02.R.23 i overensstemmelse med anvendel-
sen. Ramme 1.02.L.2 deles i to - 1.02.L.1 og 1.02.L.2.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017

Udsnit 2 - Kommuneplan 2013

Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017

Udsnit 2
Rådmandsboulevard 15 overføres til ramme 1.02.B.35 fra 1.02.O.17 på baggrund af konkret 
ønske.
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Udsnit 4
Del af Ringboulevarden udlægges i sin egen ramme - 1.02.T.9. De omkringliggende rammer 
reduceres hermed.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Del af Ringboulevarden udlægges i sin egen ramme - 1.02.T.8. De omkringliggende rammer 
reduceres hermed.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Detailhandelsstrukturen ændres og som konsekvens reduceres centerrammen 1.02.C.2. Area-
lerne overgår til boligrammer.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Romalt
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I bydelen Romalt revideres flere steder. På nedenstående kort vises de ste-
der, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.

1

2

3
4

5
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Udsnit 1
Der udlægges en ny ramme 1.03.R.10 til grønt område ved Romalt Boulevard. Området er 
primært skovbevoksning og et grønt element ind mod affaldsterminalen. 
Ramme 1.03.R.7 udvides i forhold til matrikel.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 1.03.R.1 tilpasses eksisterende boldbaner mod 1.03.B.4.
Ramme 1.03.O.2 er justeret i forhold til faktisk anvendelse til boliger.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Der udlægges to nye rammer - 1.03.R.12 som skovområde ved Romalt bakker og 1.03.R.13 
som rekreativt område. Arealerne huser bl.a. BMX bane og rekreative stier. 
Landramme 1.03.L.2 og den tekniske ramme 1.03.T.4 reduceres. 

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
Landrammerne er reduceret, udgået eller tilpasset med formålet at skabe afstand mellem 
byerne.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
De støjende frittidsanlæg får deres egen ramme - der er udlagt en ramme 1.03.R.11 til sky-
debane.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Vorup / Kristrup
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Vorup / Kristrup revideres flere steder. På nedenstående kort vises de ste-
der, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.

1
2
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6
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Udsnit 2
Rekreativ ramme 1.04.R.2 udvides med del af ramme 1.04.L.1 i overensstemmelse med 
lokalplan.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Del af privat have overføres til boligramme 1.04.B.11 - ramme 1.04.R.2 reduceres dermed.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Ramme 1.04.B.24 udvides med del af ramme 1.04.BE.4, da området er fuldt udbygget med tæt-lav.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
De støjende frittidsanlæg får deres egen ramme - der er udlagt en ramme 1.04.R.14 til sky-
debane.
Ramme 1.04.B.7 og 1.04.B.8 udvides efter faktiske forhold.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
I forbindelse med vejanlægget ligger en række restarealer, som har været udlagt til boliger og 
erhverv. Arealerne udtages (og landramme 2.00.L.1 udgår).

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021

Udsnit 6
Rammerne 1.04.B.13, 1.04.E.1 og 1.04.E.6 justeres i forhold til faktisk anvendelse.

Udsnit 6 - Kommuneplan 2017 Udsnit 6 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 7
Rammerne 1.04.B.13, 1.04.E.1 og 1.04.E.6 justeres i forhold til faktisk anvendelse.

Udsnit 7 - Kommuneplan 2017 Udsnit 7 - Kommuneplan 2021
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Hornbæk
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Hornbæk revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

3

4

1
2
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Udsnit 2
Ramme 1.05.R.1 udvides med del af 4.00.L.2 som udgør en del af lokalplanen for golfbanen.
1.05.L.7 reduceres, men bibeholdes i den østlige ende, da der ønskes at skabe afstand mellem bydelene.
Flere af L-rammerne udgår.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Ejendommen ved Oust Møllevej udgår af boligramme 1.05.B.6. da området ligger tæt på motorvej. 
Ramme 1.05.L.3 deles op af motorvejen og den østlige del overgår til en ny rekreativ ramme 1.05.R.8. Den 
resterende L-ramme benyttes til at skabe afstande mellem bydele men deles af tekniske årsager i to (ny 
ramme 1.05.L.5).
Ramme 1.05.E.2 udvides til at omfatte hele loddet, da landbrugsdriften er overgået til produktionserhverv.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 4
Rekreativ ramme 1.05.R.3 flyttes i boligramme, da området er fælles friareal til grundejerforeningen. 
Ramme 1.05.R.5 udvides jf lokalplan til området syd for Selandersvej.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Boldbanerne ved Gl. Viborgvej overgår fra en offentlig ramme 1.05.O.4 til rekreativ ramme 
1.05.R.7 i overensstemmelse med anvendelseskategorierne.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Ydervang/Vestervang
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I bydelene Ydervang/Vestervang revideres flere steder. På nedenstående kort vi-
ses de steder, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændrin-
gerne i de respektive udsnit.

1

3

2 4

6

5
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Udsnit 1
Der udlægges en ny ramme 1.06.T.4 til støjvold langs E45 - rammerne 1.06.B.5 og 1.06.E.3 
reduceres tilsvarende.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
To grønne forbindelser får en ny ramme til rekreative formål - 1.06.R.17 og 1.06.R.18

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Efter konkret ønske fra grundejer udtages en mindre del af ramme 1.06.B.25, da ejer ikke 
ønsker at være en del af byudviklingen og det pågældende areal i helhedsplanen er udlagt til 
grønt område.
1.06.B.7 tilpasses efter faktiske forhold ved den grønne kile.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
Del af Ringboulevarden udlægges i sin egen ramme - 1.06.T.3. De omkringliggende rammer 
reduceres hermed.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
1.06.L.1 ændres fra landramme med særelig rekreative interesser til rekreativt område 
1.06.R.21 
Afgrænsningerne justeres efter anvendelse.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021

Udsnit 6
Ramme 1.06.E.2 justeres i forhold til ramme 1.06.R.10. Grænserne justeres i forhold til 
lokalplanens delområder.

Udsnit 6 - Kommuneplan 2017 Udsnit 6 - Kommuneplan 2021
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Nordre fælled Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Nordre Fælled revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, 
hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.

1

2
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Udsnit 1
Ramme 1.07.O.7 omdannes i overensstemmelse med anvendelseskategorierne til en rekreativ 
ramme 1.07.R.6 - idrætsanlæg.
Skydebanen på Mariagervej udlægges i selvstændig ramme - 1.07.T.3. 
Ramme 1.07.L.2 omdannes til rekreativ ramme.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 1.07.R.2 deles i to - delen med fritidsklubber får ny ramme - 1.07.R.7 - dette for at 
de bebyggelsesregulerende bestemmelser passer på Fælleden.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Dronningborg
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Dronningborg revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, 
hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.
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Udsnit 1
Ramme 1.08.L.2 omdannes til en rekreativ ramme 1.08.R.12 - grøn kile og beplantning, da 
den er et rekreativt element imellem bydelene.
Landramme 1.08.L.3 udgår, og boligramme 1.08.B.12 tilpasses vejforløbet.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 1.08.B.2 reduceres og der udlægges en ny teknisk ramme 1.08.T.3 - Regnvandsbassin.
Ramme 1.08.R.11 omdannes til en teknisk ramme 1.08.T.4 - Regnvandsbassin jf. anvendel-
seskategorierne.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021



- 280 -

Udsnit 3
Ramme 1.08.L.1 omdannes til en rekreativ ramme 1.08.R.13 - grøn kile og beplantning. 
Rammen udvides med matrikel ejet af kommunen - for at lægge mere afstand til erhvervsom-
rådet.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
Ramme 1.08.C.1 udvides med en enkelt ejendom efter en konkret forespørgesel. Ejendommen 
flyttes fra bolig til centerramme, da der i en årrække har været erhverv i bygningen.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Ramme 1.08.L.4 omdannes til en rekreativ ramme 1.08.R.14 for at undersøtte sammenhæn-
gen mellem de grønne områder.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021

Udsnit 6
Ramme 1.08.L.5 tilpasses forløbet ved den planlagte omfartsvej. Rammen skal skabe afstand 
mellem bydelene - og særlilgt mellem bolig og erhverv.
Flere L-rammer udgår.

Udsnit 6 - Kommuneplan 2017 Udsnit 6 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 7
Ramme 1.08.E.2 – reduceres/justeres i forhold til rekreativ ramme 1.08.R.2 – Fjordvej.

Udsnit 7 - Kommuneplan 2017 Udsnit 7 - Kommuneplan 2021
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Paderup og Munkdrup
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Paderup og Randers syd revideres flere steder. På nedenstående kort vises de 
steder, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i 
de respektive udsnit.

3

1

2
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Udsnit 1
Rammerne omkring Munkdrup tilpasses Heldhedsplanen for Munkdrup, som er vedtaget år 2019. Ramme 
1.09.B.11 er lokalplanlagt, og rammen er tilpasset herefter. 1.09.B.12 opdeles i tre rammer, men grønne 
kiler imellem. Den rekreative ramme 1.09.R.6 reduceres jf. helhedsplanen, og efterlader et område, som 
udpeges til fremtidig byvækst.
Motorvej E45 udtages af rammerne.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Der er udpeget et område til fremtidig byvækst i ramme 1.09.R.8 - området tilpasses helhedsplanen for 
Munkdrup, og de rekreative rammer tilpasses omkring. 
Ramme 1.09.B.14 udgår af kommuneplanens rammer, da arealudlægget for Munkdrup holdes i 1:1 - og 
andre rammer udvides. Den tidligere ramme udpeges til fremtidig byvækst og kan komme ind igen i en senere 
kommuneplan.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Rammerne 1.09.B.16, 1.09.B15 og 1.09.R.10 tilpasses heldhedsplanen.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Sdr. Borup
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Sdr. Borup revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

2

1
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Udsnit 1
Erhvervsramme 1.10.E.10 reduceres mod Sdr. Borup, i overensstemmelse med lokalplanen 
for erhvervsområdet. 
Området omfattes af ny ramme 1.10.R.6, da det tænkes som rekreativ buffer mellem by og 
erhverv.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Landramme 1.10.L.1 reduceres, så den udelukkende fungerer som buffer mellem bydele, som 
ikke ønskes sammenvokset - i dette tilælde Haslund by og erhvervsområdet ved Randers syd.
Ny ramme 1.10.T2 til regnvadsbassin i overensstemmelse med lokalplan.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Distrikt 2
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Assentoft
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Assentoft revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

3

2

1

4
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Udsnit 1
Ramme 2.01.B.3 udvides i overensstemmelse med lokalplan, da grundejerforening skal over-
tage vedligehold.
Der oprettes to nye rammer - 2.01.R.5 og 2.01.R.6 da den oprindelige ramme er skåret over.
2.01.R.4 er reduceret efter ovenstående.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Landramme 2.01.L.3 omdannes til en rekreativ ramme 2.01.R.7, da omådet har mere rekreativ karak-
ter. Rammen udvides ind i boligrammen 2.01.B.8, da der her er et eksisterende grønt område.
Rammeområdet til spejderhytten på Dybdalsvej 1 udvides, så parkeringspladsen og forarealer kommer 
med ind i rammen.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
En del af erhvervsområdet består primært af boliger, og området bærer præg af at være bolig-
område. En del af rammen ændres derfor til Blandet bolig og erhverv - 2.01.BE.5. 
Rammerne tilpasses vej og skel. Nord for Vandværksvej reduceres erhvervsområdet til boli-
gramme 2.01.B.4 som er i bedre overensstemmelse med øvrige anvendelser.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4 
Rammegrænsen mellem 2.01.E2 og 2.01.E.3 tilrettes efter lokalplangrænsen og ejendoms-
skel.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 1
Opdatering af ramme 2.02.BE.2 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen, der hænger funktio-
nelt sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Uggelhuse

Udsnit 1
Opdatering af ramme 2.03.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktionelt hæn-
ger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Langkastrup



- 293 -

Udsnit 2
Ramme 2.00.T.4 til vindmøller reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til 
de 2 stk. 70 m høje vindmøller, som i 2000 er opstillet i området.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Ramme 2.00.R.2 udvides til at omfatte areal, som DAKA ejer.
Skydebanen ved Kronjydevej rammebelægges med ny ramme 2.00.R.3 (støjende fritidsformål).

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Landområder i distrikt 2
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Udsnit 3
Ramme 2.00.T.5 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 4 stk. 74 
m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
Ramme 2.00.T.6 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 3 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 1999 er opstillet i området.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Ny ramme 2.00.R.4 udlægges til skydebane - støjende fritidsformål.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Distrikt 3
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Langå
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Langå revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor der 
sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

3

1

2
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Udsnit 1
Ramme 3.01.B3 reduceres, så boldbanerne overgår til egen ramme - 3.01.R.8. Indenfor 
området kan der være sportsanlæg og mindre bygninger til områdets anvendelse.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 3.01.O.2 omdannes til en rekreativ ramme og får ramme nr. 3.01.R.10

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Ramme 3.01.R.2 udvides på baggrund af konkret ønske fra jagtforening.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Stevnstrup

Udsnit 1
Ramme 3.02.B.3 udvides til at omfatte to parceller fra 3.02.BE.1.
Ramme 3.02.O.3 reduceres til kun at omfatte børnehaven - der udlægges ny ramme 
3.02.R.2 til boldbanerne. 

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

1
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Haslund

2

1

3

I Haslund revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Udsnit 1
Ramme 3.03.B.2 udvides med samme bestemmelser efter konkret ønske. Der omfordeles areal, 
således at ramme 1.08.B.13 og 5.02.B.2 reduceres tilsvarende.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Ramme 3.03.O.1 udvides til at omfatte del af ramme 3.03.B.1, da arealet fremstår som en 
del af det offentlige areal til kirke.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 3.03.BE.2 udvides til at omfatte del af ramme 3.03.R.1 efter konkret ønske fra 
virksomhed i området. Dernæst er samme ramme reduceret, da boliger vest for Bindeleddet 
er flyttet til ramme 3.03.B3.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Værum
Udsnit 1
Opdatering af ramme 3.04.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktio-
nelt hænger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Væth
Udsnit 1
Opdatering af ramme 3.09.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktio-
nelt hænger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Landområder i distrikt 3

Udsnit 2
Ramme 3.00.T.1 for vindmøller reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer 
til de 3 stk. 70 m høje vindmøller, som i 2000 er opstillet i området.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Fladbro kro har tidligere ligget i en erhvervsramme - men udlægges nu i centerramme jævnfør 
Plandatas anvendelseskategorier.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 4
Ramme 3.00.T.3 for vindmøller reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 2 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 2000 er opstillet i området. En tredje vindmølle, der tidligere stod i denne række af 
møller blev taget ned, efter at den gik ud af drift. Der kan ikke opstilles en ny på stedet.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Ramme 3.00.T.2 for vindmøller reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer 
til de 3 stk. 70 m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 6
Der udlægges en ny ramme 3.00.R.3 til motorbane - støjende fritidsformål.

Udsnit 6 - Kommuneplan 2017 Udsnit 6 - Kommuneplan 2021

Udsnit 5
Ramme 3.00.T.4 for vindmøller reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer 
til de 3 stk. 68 m høje vindmøller, som i 2000 er opstillet i området..

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Distrikt 4
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Spentrup

Udsnit 1
4.01.BE.2 udvides med beboelsesejendom, da den ligger som et hul mellem to rammer. Den er ikke registre-
ret med landbrugspligt.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

1
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Øster Bjerregrav
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Øster Bjerregrav revideres flere steder. På nedenstående kort vises de ste-
der, hvor der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de 
respektive udsnit.

1

2

3

5

4
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Udsnit 1
4.02.B.18 slettes, da området har henlagt i en årrække uden konkret projekt.
Ramme 4.02.B.14 reduceres - flere landbrugsejendomme som ligger delvist indenfor rammen udtages.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
4.02.B.19 slettes og erstattes af 4.02.B.14 som udvides i samme ombæring.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 3
Ny ramme 4.02.B.21 udlægges til åben-lav boligområde nord for Erantisvej på baggrund af 
konkret ønske. Arealet svarer i størrelse til det udtagede areal 4.02.B.18.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 4
4.02.C.1 udgår, da området er fuldt udbygget med rækkehuse. En del af 4.02.BE.2 overgår 
til den nye ramme - 4.02.B.20.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Del af ramme 4.02.C.1 udgår, da arealet ligger uhensigtsmæssigt på bar mark.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Fårup
I Fårup revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor der 
sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1

2
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Udsnit 1
Det offentlige område reduceres to steder og og lægges i boligramme.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
4.03.E.4 reduceres – spejderhytte udgår og overgår til ny rekreativ ramme 4.03.R.4.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Asferg
I Asferg revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor der 
sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

1

2
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Udsnit 1
Opdatering af rammen til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen, der funktionelt hæn-
ger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Opdatering af rammen til faktiske forhold.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 1
Opdatering af ramme 4.14.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktio-
nelt hænger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Kastbjerg
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Udsnit 2
Ramme 4.00.T.6 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 7 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 1999 er opstillet i området.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Ramme 4.00.T.2 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 4 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området. 
Afgrænsningen i Kommuneplan 2017 er tegnet i 2010 efter afstande på 4 x 150 m til nær-
meste nabo, da byrådet havde et ønske om, at der kunne opstilles 150 m høje vindmøller. 
Byrådet besluttede i 2016, at kommunen ikke længere ville planlægge for 150 m høje vind-
møller i dette område. Rammegrænsen tilpasses til de møller, der er opstillet i området i dag.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Landområder i distrikt 4
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Udsnit 4
Ramme 4.00.T.9 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Ramme 4.00.T.8 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 4 stk. 74 m høje 
vindmøller, som i 1998 er opstillet i området.
Afgrænsningen i Kommuneplan 2017 er tegnet i 2010 efter afstande på 4 x 150 m til nærmeste 
nabo, da byrådet havde et ønske om, at der kunne opstilles 150 m høje vindmøller.
Byrådet besluttede i 2016, at kommunen ikke længere ville planlægge for 150 m høje vindmøller i 
dette område, og rammegrænsen tilpasses til de møller, der er opstillet i området i dag.

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Ramme 4.00.T.10 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
69 m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området. Afgrænsningen i Kommuneplan 
2017 er tegnet i 2010 efter afstande på 4 x 150 m til nærmeste nabo, da byrådet havde et 
ønske om, at der kunne opstilles 150 m høje vindmøller.
Byrådet besluttede i 2016, at kommunen ikke længere ville planlægge for 150 m høje vind-
møller i dette område, og rammegrænsen tilpasses til de møller, der er opstillet i området i 
dag.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021

Udsnit 6
Ramme 4.00.O.1 reduceres til kun at omfatte arealet med skolen. Private ejendomme udgår.

Udsnit 6 - Kommuneplan 2017 Udsnit 6 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 7
Ramme 4.00.T.11 udvides en smule til placering af nye bygninger.

Udsnit 7 - Kommuneplan 2017 Udsnit 7 - Kommuneplan 2021
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Distrikt 5
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Harridslev Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Harridslev revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

1 2
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Udsnit 1
5.01.B.04 deles i to - Vangvejen nord (5.01.B.04) og syd (5.01.B.11). I den nordlige gives 
mulighed for tæt-lav også.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
5.01.R.3 Rammen slettes / opdeles og overgår til 5.01.C.1 og 5.01.O.5, da området fungerer 
som parkeringsplads til butik og kirke.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

Havndal

4

3 2

1

I Havndal revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor 
der sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

5
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Udsnit 1
Boligområde 5.02.B.2 reduceres, da en gammel lokalplan for området er ophævet. Ophævel-
sen er sket på baggrund af grundejers forslag i forbindelse med lokalplanarbejdet for et nyt 
boligområde.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Boligområde 5.02.B.5 overgår til nyt rekreativt område 5.02.R.4, da området fungerer til 
rekreativt område.
Offentligt område 5.02.O.1 ændrer anvendelse til rekreativ ramme 5.02.R.5.

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 4
Der udlægges ny ramme - 5.02.T.2 til teknisk anlæg - rensningsanlæg.

Udsnit 4 - Kommuneplan 2017 Udsnit 4 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3 - Kommuneplan 2017 Udsnit 3 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Ramme 5.02.BE.3 reduceres da området ligger ubebygget og der er en del restrum-
melighed.
5.02.E.1 – rammen justeres til vejmidter – og ejendomsskel.
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Udsnit 5
Ny ramme 5.02.BE.1 reduceres til faktisk anvendelse.

Udsnit 5 - Kommuneplan 2017 Udsnit 5 - Kommuneplan 2021
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Øster Tørslev

Udsnit 1
Der udlægges ny ramme - 5.03.R.3 til rekreativ legeplads ved kirkevej.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

1
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Gjerlev
Boligområde 
Blandet bolig- og 
erhvervområde
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Fremtidig byvækst

I Gjerlev revideres flere steder. På nedenstående kort vises de steder, hvor der 
sker ændringer. I det efterfølgende gennemgås ændringerne i de respektive 
udsnit.

2

1
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Udsnit 1
Ramme 5.04.B.4 reduceres i forhold til privat ejendom, som hører til landområde.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2
Ramme 5.04.B.4 udvides med del af 5.04.R.3, da grundejere har inddraget en del af den 
rekreative ramme til private haver.
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Mellerup
Udsnit 1
5.06.E.1 – rammen reduceres og det reducerede areal lægges til 5.06.BE.2.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Gimming
Udsnit 1
Ramme 5.11.BE.1 reduceres på baggrund af en henvendelse fra en borgergruppe - mergel-
graven udtages, da den ikke kan bebygges.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Albæk
Udsnit 1
Ramme 5.08.BE.2 udvides på baggrund af en konkret forespørgelse, hvorved en række pri-
vate haver inddrages i rammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udbyneder
Udsnit 1
Opdatering af ramme 5.17.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktio-
nelt hænger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Råby
Udsnit 1
Opdatering af ramme 5.15.BE.1 til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktio-
nelt hænger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Dalbyneder

Udsnit 2
På baggrund af konkret ønske fra kirken udvides ramme 5.18.0.1 til at omfatte en matrikel 
som anvendes til kirkens parkeringsplads. Ramme 5.18.BE.1 reduceres tilsvarende.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 2 - Kommuneplan 2017 Udsnit 2 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Opdatering af rammen til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktionelt hæn-
ger sammen.
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Udbyover
Udsnit 1
Opdatering af rammen til faktiske forhold omkring de dele af landsbyen der funktionelt hæn-
ger sammen.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Landområder i Distrikt 5

Udsnit 2
Ramme 5.00.T.3 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
68,5 m høje vindmøller, som i 1998 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 1
Ramme 5.00.T.2 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 4 stk. 69 
m høje vindmøller, som i 2000 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 4
Ramme 5.00.T.12 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
67,5 m høje vindmøller, som i 1997 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 3
Ramme 5.00.T.11 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
70 m høje vindmøller, som i 1997 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 5
Ramme 5.00.T.13 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
70 m høje vindmøller, som i 1997 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 6
Ramme 5.00.T.14 reduceres i overensstemmelse med lokalplan, så det passer til de 5 stk. 
68 m høje vindmøller, som i 1998 og 1999 er opstillet i området.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021
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Udsnit 8
Ny ramme til skydebane - støjende fritidsformål - 5.00.R.6.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021

Udsnit 7
Ny ramme til skydebane - støjende fritidsformål - 5.00.R.7.

Udsnit 1 - Kommuneplan 2017 Udsnit 1 - Kommuneplan 2021


