
Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2009 
Vedrørende udpegning af erhvervsområder

Insigelse
Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Kommuneplan 2009 for Syddjurs Kommune. 
Baggrunden er, at kommuneplanforslagets retningslinier om udpegning af erhvervsområder i 
almindelighed og udpegningen af et nyt, stort erhvervsområde ved Eskerod i særdeleshed er i 
modstrid med de statslige og samfundsmæssige interesser i kommuneplanlægningen som de 
udtrykkes i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”. 

Samtidig er udpegningen af erhvervsområdet i Eskerod udtryk for en planlægning baseret på det 
forhåndenværende søms princip frem for en gennemtænkt, helhedsorienteret udmøntning af 
planstrategiens tanker om udvikling af strækningen Rønde-Eskerod. Derfor er den reelt også i 
modstrid med kommunens egne interesser i at udnytte de unikke landskabelige værdier. Endelig må 
man sige, at det formål området skulle muliggøre, nemlig etablering af Sydjurs Videnspark, ville 
være bedre tjent med en mere realistisk og gennemtænkt planlægning.

Kommuneplan 2009 og de statslige interesser
Statens og samfundets overordnede interesser, mål og krav til kommuneplanlægningen er 
sammenfattet i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen”, der i praksis er 
statens rettesnor for kommunernes planlægning. Heri formuleres blandt andet følgende mål for 
udpegning af nye by- og erhvervsområder:

• At der er forskel på land og by, og at der skal være en klar grænse mellem by og land.
• At undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Mulighederne for byggeri ved landsbyer i 

landzone skal understøtte ønsker om at udvikle landdistriktet.
• At der fortsat satses på byomdannelse, som er med til at revitalisere den eksisterende by, og 

som kan reducere behovet for at tage nyt land ind.
• At udlæg af nye erhvervsarealer ved motorvejene begrænses, og at sådanne arealer reserveres 

til transporttunge virksomheder.
(Statslige mål i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009)

Den statslige målsætning for udviklingen af byer og landskaber er klar. Der skal være forskel på by 
og land, og spredt bymæssig bebyggelse i landskabet skal undgås. Målsætningen omsættes til helt 
håndfaste krav til den kommunale planlægning:

• Der skal være klare grænser for byerne, så der sikres forskel mellem by og land, og ny, spredt 
bebyggelse i det åbne land undgås. Kommuneplanens rækkefølgebestemmelser skal sikre, at 
byvæksten sker inde fra eksisterende by og udad. 
(Planlovens § 1 og landsplanredegørelsen). 

• Al byvækst – både erhvervs- og boligbyggeri - skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i 
direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Kommuneplanens retningslinjer for

det åbne land bl.a. for landzoneadministrationen skal sikre dette.
(Planlovens § 1 og bemærkningerne til § 11 a, stk. 1 nr. 1). 
(Krav til kommuneplanlægningen i Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 
2009)

Redegørelsen i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009” levner ikke 



megen tvivl om hvad dette betyder: Udlæg af byzonearealer til erhvervsområder langs motorveje 
eller langs andre overordnede veje i det åbne land løsrevet fra de eksisterende byer er ikke i 
overensstemmelse med ønsket om en klar grænse mellem by og land. 

Og videre: Et pejlemærke for den kommende kommuneplanlægning er, at der skal være forskel på 
land og by. Ingen skal være i tvivl om, hvor byen slutter, og det åbne land begynder. Den fysiske 
planlægning skal være helhedsorienteret. 

Forslag til Kommuneplan 2009 for Syddjurs Kommune er  i direkte modstrid med de statslige 
interesser som anført ovenfor, når det i rentningslinie 6.1.2 om erhvervsarealer hedder:
Erhvervsarealer skal primært udlægges i tilknytning til den overordnede infrastruktur, hovedbyer og 
lokalbyer.” 

For denne retningslinie tager jo netop ikke højde for det statslige mål om at undgå byspredning i 
landskabet, og ønsket om at undgå udlæg af erhvervområder langs mototorveje og andre større veje.

Det på trods af at det i redegørelsen hedder, at ”Byrådet vil sikre, at erhvervsudviklingen og 
udlæggene af erhvervsarealer sker i respekt for kommunens unikke natur og miljø - dette gøres 
blandt andet igennem miljøvurderinger og miljøklassifikationer af udlagte erhvervsarealer.” 

Konkret er udpegningen af et erhvervsområde ved Eskerod i direkte modstrid med såvel målet om 
at undgå byspredning for at sikre at der er forskel på by og land, samt målet om at undgå 
erhvervsarealer langs de større veje og motorvejene. Udpegningen opfylder heller ikke undtagelsen 
om at reservere sådanne arealer til såkaldt transporttunge erhverv. 

Erhvervsområdet ved Eskerod må derfor udtages af kommuneplanen. Samtidig bør retningslinien 
om erhvervsarealer bringes i overensstemmelse med de statslige og samfundsmæssige interesser.

Borgerne i Eskerod gjorde opmærksom på disse forhold i en indsigelse i den afholdte 
foroffentlighedsdebat om ”Temaer til Syddjurs Kommuneplan”. Vi er også opmærksomme på, at 
Miljøcenter Århus har gjort indsigelse mod planen på samme baggrund. 

Syddjurs Kommunes egne interesser
Der er ingen tvivl om, at det unikke landskab langs Kaløvig er et af Syddjurs Kommunes store 
udviklingspotentialer, særligt i forhold til bosætning. I Planstrategi 2006 blev strækningen Rodskov-
Rønde da også udpeget som et af de vigtigste udviklingsområder i kommunen.

Udnyttelse af dette potentiale kræver imidlertid en gennemtænkt, sammenhængende og 
helhedsorienteret planlægning, der sikrer at man frem for at ødelægge de landskabelige kvaliteter 
udnytter udviklingen til at styrke områdets værdier.

Udpegningen af erhvervsområdet ved Eskerod virker desværre alene til at være begrundet i 
nærheden til Århus og den overordnede infrastruktur. Ingen andre forhold taler for placeringen. Det 
er udtryk for en mangel på omhu i planlægningen som ikke lover godt for fremtiden. 

Da det ikke er sandsynligt at udpegningen kan klare sig igennem plansystemet er forslaget heller 
ikke rimeligt overfor interessenterne bag Syddjurs Videnspark, som med rette kan forvente snart at 
få afklaret en placering af projektet. 



Jeg vil derfor opfordre til
• at Syddjurs Kommune igangsætter en grundig, helhedsorienteret planlægning af hele 

udviklingsbåndet
• at der iværksættes en målrettet undersøgelse af mulighederne for en realistisk placering af 

udviklingsparken, under inddragelse af alle interessenter, herunder Miljøcenter Århus og 
lokale beboere i de mulige berørte områder.
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