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Vedrørende: ””Kommuneplan 09, forudgående offentlig høring”, 
Indsigelse mod Syddjurs Kommuneplan 09, rammeområde 2.11.E1N

Syddjurs Kommune har lagt forslag til Kommuneplan til offentlig høring med høringssvar den 4. 
november 2009.

Af dette materiale kan det konstateres, at Kommunen arbejder med planer om at udlægge området 
(2.11 E1N) mellem motortrafikvejen og Landevejen nordvest for Eskerod til erhvervsområde. Dette 
område dækker anslået ca. 30 hektar, af hvilke 5 hektar tilhører undertegnede. 

Undertegnede vil hermed gøre indsigelse mod kommunens plan om dette erhvervsområde ved 
Eskerod.

Undertegnede gjorde også indsigelse mod planerne i forbindelse med høringen i foråret, men kan 
konstatere, at det ikke har flyttet et komma. Heller ikke det faktum, at Miljøcenter Århus, som jo er 
ministerens forlængede arm, gjorde opmærksom på, at det planlagte erhvervsområde på flere 
punkter strider mod statens overordnede interesser, har kunnet formå Syddjurs Kommune til at 
ændre planer. 

Det forekommer os endvidere utroligt, at byrådsmedlem Kirstine Bille (SF), som jo har været meget 
kraftigt involveret i udarbejdelsen af Kommuneplanen, på byrådsmødet den 27. august kunne
udtale følgende i forbindelse med høring om forslaget til Landsplanredegørelse 2009:

” Vi kan se af det stykke arbejde, som vi har gjort i vores kommuneplanlægning, det svarer meget 
godt til det ministeriet lægger frem her i landsplanredegørelsen”

Og umiddelbart efter:

”Det ser meget ud til, at vi har ramt rigtigt indenfor det, så vi matcher det meget godt”

Jeg gad vide, om det er det samme forslag til Landsplanredegørelse, vi har læst, for i forhold til det
planlagte erhvervsområde ved Eskerod er denne udtalelse i vor optik pænt sagt misvisende.

I forslaget til Landsplanredegørelsen skriver ministeriet om forventningerne til kommunernes 
planlægning, at de skal:

”Opretholde en klar grænse mellem byer og det åbne land og undgå at utilsigtet og spredt 
byspredning gør indhug i det åbne land. Sikre åbne landskaber mellem byerne og langs 
motorveje.”

Gør Syddjurs Kommune så det ved at etablere et erhvervs område uden tilknytning til byzone?
Svaret er NEJ. Man henviser blot til, at Århus Kommune i sin kommuneplan har udlagt et område
(39.04.16ER) diagonalt på den anden side af hhv. Landevejen og motor/motortrafikvejen som 
erhvervsområde. Dette område blev skitseret i Århus Kommuneplan 2001, men i de 
mellemliggende år er der intet sket, der foreligger ingen lokalplan for området, og Århus Kommune 
har ingen umiddelbare planer om at udarbejde en sådan indenfor en overskuelig tid, og som sådan 



må området stadig have landzone status. Der er altså ikke tale om en ”eksisterende byzone”, som 
Syddjurs Kommune selv skriver i sin planstrategi 2008 – forløberen til Kommuneplanen.
D.v.s., Syddjurs Kommune agter at etablere et erhvervsområde uden tilknytning til eksisterende
byzone og uden at være helt sikker på, at en byzone i dette naboområde på noget tidspunkt vil 
blive til noget.
Hertil kommer så, at Miljøcenter Århus i sin indsigelse af 23. marts skrev:

” Miljøcenter Århus må på det foreliggende grundlag tage forbehold overfor forslaget, der vurderes 
at stride mod den statslige interesse i at sikre klare grænser mellem by og land. Dette sikres bl.a. 
ved, at al byvækst – både erhvervs- og boligbyggeri – skal placeres i byzone i eksisterende byer 
eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Dette hensyn anses ikke for opfyldt 
ved nærhed til Århus Kommunens erhvervsområde ved Løgten eller ved sammenhængen med 
landsbyen Eskerod.”

Hvordan kan Kommune sidde dette overhørigt?

I forslaget til Landsplanredegørelsen skrives endvidere:

”Byer skal vokse indefra og ud”

”En klar grænse mellem by og land / Nyt byggeri skal planlægges på en måde, der både 
økonomiserer med inddragelse af åbent land og på samme tid respekterer grænsen mellem land 
og by og tager hensyn til grønne kiler. Begge dele har stor betydning for byernes kvalitet.”

”Mere landskab langs vejene / Ved store anlægsprojekter, fx motorveje, gøres der ofte store 
anstrengelser og investeres offentlige midler i at tilpasse anlægget, så det påvirker landskabet 
mindst muligt. Kommunerne skal respektere dette arbejde i den efterfølgende 
kommuneplanlægning”

Alt sammen noget som Syddjurs Kommune har valgt at se bort fra. 

I forslaget til landsplanredegørelsen står der endvidere direkte om samarbejde i Østjylland:

”Væksten i erhvervslivet i det østjyske område skal opretholdes ved at planlægningen sker 
koordineret mellem kommunerne. Med udgangspunkt i visionen vil miljøministeren sammen med
kommunerne udvikle en fælles overordnet strategi- og handlingsplan for byudvikling og infra-
struktur i Østjylland samt etablere et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne om 
strategier for erhvervsudvikling, uddannelse og forskning samt kultur og fritid.”

Med indsigelsen fra Peter Thyssen i Århus Kommune kan man da vist roligt sige, at heller ikke på 
dette punkt kan der have været tale om at følge overordnede retningslinier, da placeringen af 
erhvervsområdet ved Eskerod tydligvis ikke harmonerer med Århus Kommunes opfattelse af, 
hvordan man bør friholde af skove og åbne landskaber øst for motorvejen fra Studstrup og opefter. 
Peter Thyssen nævner specifikt, at det planlagte erhvervsområde ligger inden for 
kystnærhedszonen, hvilket jo yderligere ifølge de overordnede statslige retningslinjer stiller ekstra 
store krav til planlægningen.

Der er mange andre punkter, vi kunne trække frem om, hvordan forslaget til Syddjurs 
Kommuneplan strider imod såvel kommunens egne flotte hensigtserklæringer som overordnede 
retningslinjer i regionsplan, landsplandirektiv og landsplanredegørelser (gældende såvel som 
forslaget til ny). De fleste af dem er indeholdt i vor tidligere i marts måned fremsendte indsigelse.

På denne baggrund kan man vist roligt påstå, at Kirsten Bille også her har taget munden lidt for 
fuld, da hun på byrådsmødet den 27. august fortalte om det store arbejde med at indarbejde 
regionsplanen i kommuneplanen og tilpasse denne til såvel landsplandirektivet som den regionale 
udviklingsplan. Det gælder i hvert fald ikke for rammeområde 2.11.E1N.



Det vil nok ikke være muligt at viderebringe sagen for Naturklagenævnet med henvisning til retlige 
forhold omkring kommuneplanlægningen, men der er en passus omkring landzoneafgørelser, som 
måske kan være en indgangsvinkel. Det vil i hvert fald blive undersøgt såfremt kommunen 
fortsætter med at ignorere indsigelser fra beboere, Miljøcenter og nabokommune.

Med venlig hilsen

Erik og Ellen Keller
Landevejen 21,
Eskerod
8543 Hornslet.

PS: Som en tillægsbemærkning kan det fortælles, at der på området forefindes et mindre §3 
vådområde med mange forskellige padder. Især frøer og firben ser vi ofte helt oppe ved 
gården, og meget ofte ses rådyr skjule sig i dette vådområde. Om vinteren har vi set mange 
spor i sneen af harer og der er jævnligt set spor af grævling omkring Flinthøj. Der er ingen 
tvivl om, at det vil være bedst for faunaen ikke at blive forstyrret af etablering af et eventuelt 
erhvervsområde. 


