
Temaer til Syddjurs Kommuneplan
- forudgående offentlig høring 



2

Indhold

Baggrund       side 3
- for den forudgående offentlige høring

Temaer        side 3
- til den offentlige høring

Kommuneplanlægningsprocessen  side 4
- status og det videre arbejde

Udpegningen af hovedbyer    side 5
- Ryomgård som hovedby?

Udvikling ved Kolind     side 6
- mod øst i stedet for vest

Fremtidens detailhandel og bymidter  side 6
- Ny lovgivning og detailhandels analyse

Nye store erhvervsudlæg    side 8
- ved Eskerod og Hornslet

Nye store rekreative udlæg    side 9
- nord for Nimtofte og ved Ebeltoft Færgehavn

Vindmølleplanlægning     side 10
- mulige områder til større vindmøller

Biogasanlæg       side 11
- fremtidige muligheder

Offentlig høring       side 12Offentlig høring       side 12
- debat og dialog



F O R U D G Å E N D E  O F F E N T L I G  H Ø R I N G

3

En planstrategi fastlægger den 
overordnede politiske vision for 
kommunens udvikling. Den første 
planstrategi for Syddjurs Kom-
mune blev vedtaget af Byrådet i 
sommeren 2008. 

Forslaget til Planstrategien var 
fremlagt i 8 ugers offentlig høring 
i foråret 2008 og i høringsfasen 
indkom en lang række bemærknin-
ger og forslag, som bidrog til den 
endelige vedtagelse. Noget af det 
indkomne materiale indgår stadigt 
i arbejdet med den nye kommu-
neplan, fordi dette ikke direkte 
vedrørte strategidokumentet, men 
mere det videre arbejde med kom-
muneplanen.

Baggrund
- for den forudgående offentlige høring

Temaer
- til den offentlige høring

Som nævnt, er der temaer i kom-
muneplanlægning, som af forskel-
lige årsager ikke er blevet be-
handlet eller offentliggjort igennem 
planstrategiens offentlige høring. 
Disse vil blive beskrevet med dette 
dokument, og er følgende:

• Udpegningen af hovedbyer
• Udvikling ved Kolind
• Fremtidens detailhandel/ bymidter
• Nye store erhvervsudlæg
• Nye store rekreative udlæg
• Vindmølleplanlægning
• Biogasanlæg

Lov om planlægning § 23 c
Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommune-
planen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og 
offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag 
skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på 
planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans ramme-
del, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige 
ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade 
at indkalde ideer og forslag m.v.

Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse 
af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker 
ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for 
afgivelse af ideer, forslag m.v.

Siden planstrategiens vedtagelse 
er der blevet arbejdet videre med 
forskellige planforslag, således at 
der er sket ændringer og derudover 
er der kommet nye temaer til.
 
I følge planloven skal der foretages 
en offentlig høring af de temaer og 
planforslag, som ikke har været 
fremlagt i den offentliggjorte plan-
strategi. Derfor fremlægges dette 
plandokument, indeholdende de 
væsentlige elementer i den forestå-

ende kommuneplan, som er blevet 
ændret siden fremlæggelsen af 
planstrategien eller som ikke var 
omtalt i dette dokument.
  
Med fremlæggelse af dette plando-
kument i en forudgående offentlig 
høring sikres borgere, parter og 
interessenter mulighed for at kom-
mentere på de enkelte temaer og 
bidrage med ideer og forslag, før 
forslag til kommuneplan 2009 fore-
lægges til politisk behandling.
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Kommuneplanlægning er en 
rullende proces, hvor lovpligtige 
deadlines gentages ved hver by-
rådsperiode. 

Planstrategien for kommunen skal 
fremlægges i den første halvdel 
af byrådsperioden, mens kommu-
neplanen skal endeligt vedtages 
inden udløbet af den 2. halvdel. 

Denne byrådsperiode har været 
speciel i forhold til andre, da den 
4-årige proces startede med et 
år i et sammenlægningsudvalg. 
Derfor har der i stedet for de 4 
år til kommuneplanlægningen, 
reelt kun været 3 år. Herudover 
er denne kommuneplanproces 
speciel, idet den er den første 
kommuneplan i den nye kommune 
og derfor skal sammensmelte de 
4 tidligere kommuneplaner fra de 
gamle kommuner, samtidigt med at 
plandokumentet skal indarbejde en 
lang række nye plantemaer fra den 
tidligere regionplan.

Syddjurs Planstrategi 2008
Syddjurs Kommune fi k i foråret 
2008 endeligt vedtaget Syddjurs 
Planstrategi. Denne strategi havde 
forinden da været i en 8 ugers 
offentlig høring, hvor borger og 
interessenter havde mulighed for at 
kommentere og give input til plan-
lægningen. I denne fase kom der 
omkring 80 bemærkninger. Disse 
bemærkninger blev dels anvendt 
ved ændringer i planstrategien, 
dels sendt til de relevante fagområ-
der og dels gemt til kommuneplan-
processen.

Forudgående offentlig høring 
Syddjurs Planstrategi favnede 
mange temaer indenfor mange 
fagområder og der kom fl ere gode 
bemærkninger til disse temaer. De 
er derfor klar til kommuneplanpro-
cessen og den politiske behand-
ling. Derudover er der af forskellige 
årsager sket ændringer eller nye 
tiltag på specifi kke temaer, som 
derfor ikke har været igennem en 
offentlig høring. Derfor udgør dette 
plandokument starten på en 8 
ugers forudgående offentlig høring 
til kommuneplanen. Her fremlæg-
ges de sidste væsentlige temaer til 
kommuneplanen, som ikke før har 
været offentliggjort. 

Det skal her nævnes, at de al-
lerede indsendte bemærkninger 
i planstrategien stadig er med i 
planprocessen.

Syddjurs Kommuneplan 2009
En kommuneplan består af 5 dele; 
hovedstruktur, retningslinie, ram-
mer for lokalplanlægning, redegø-
relse samt kortbilag. Derudover 
skal der udarbejdes en miljøvurde-
ring af kommuneplanen, som skal 
være med til at fremme en bære-
dygtig udvikling. 

I Syddjurs Kommune er det 
besluttet, at udarbejde en todelt 
miljøvurdering, hvor de nye fysiske 
arealudlæg, såsom rammer for 
lokalplanlægning er den ene del, 
mens hovedstruktur og retningsli-
nier er den anden del. Det er valgt, 
at miljøvurderingen af de nye ram-
meudlæg skal påbegyndes allere-

de nu og derfor har politikkerne set 
et 1. udkast af rammeudlæg. Disse 
ligger tilgængelig på kommunens 
hjemmeside under nemindsigt. Det 
er dog væsentligt at påpege, at 
dette kun er udkast til nye ramme-
udlæg og at de bliver justeret og 
indskrænket inden forslag til kom-
muneplanen 2009.

Det forventes, at Byrådet i august 
2009 vil vedtage forslag til Syd-
djurs Kommuneplan 2009. Planen 
offentliggøres i 8 uger, hvor borger 
og interessenter har sidste chance 
for at kommentere Syddjurs Kom-
muneplan. Bemærkningerne bliver 
efterfølgende behandlet forud 
for den endelige vedtagelse af 
kommuneplanen. Den forventes 
endeligt vedtaget i december 2009 
af Byrådet.

Herefter begynder kommuneplan-
processen på ny med et nyt Byråd.

Kommuneplan processen
- status og det videre arbejde
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EBELTOFT

KOLIND

HORNSLET

RØNDE

Nimtofte
Pindstrup

Mørke

Tirstrup

Balle

Knebel

Feldballe

Thorsager

Lime

Ugelbølle
Rodskov

Vrinners

Tved

Hovedbyer

Lokalbyer

Ryomgård

I Syddjurs Kommune er bymønste-
ret inddelt i hovedbyer, lokalbyer 
og landsbyer.

I de tidligere mindre kommuner 
var der som udgangspunkt kun 
en hovedby i hver kommune. I 
hovedbyen placeres den kommu-
nedækkende offentlige service fx. 
rådhuset, samt de større offentlige 
institutioner. Endvidere planlægges 
for en god privat service, god kol-
lektiv transport og endelig væsent-
lige muligheder for byudvikling med 
nye helårsboligområder.

En lokalby bør indeholde private og 
offentlige virksomheder til lokalom-
rådet, hvilket kan omfatte fx. skole 
og mindre butikker. Endvidere 
planlægges der for tilstrækkelige 

nye boligområder til bl.a. at un-
derstøtte  skole, kollektiv trafi k og 
serviceerhverv.  

En landsby er bl.a. kendetegnet 
ved ikke at tildeles offentlig ser-
vicevirksomhed og ikke at inde-
holde muligheder for en egentlig 
byvækst. 

Hovedby eller lokalby
Planstrategien for Syddjurs Kom-
mune indeholdt 5 hovedbyer. Disse 
var kommunecentrene fra de 4 
tidligere kommuner, hvor Midtdjurs 
havde et delt kommunecentre mel-
lem Kolind og Ryomgård. 

Ved den politiske behandling af 
endelige vedtagelse af planstrate-
gien på Byrådets møde d. 26. juni 

Udpegningen af hovedbyer
- Ryomgård som hovedby?

2008, blev der stillet fl ere forslag 
til en ændret hovedbystruktur. 
Det forslag, hvortil der var politisk 
fl ertal, blev stillet af Social Demo-
kraterne og indeholdt et forslag om, 
at reducere antallet af hovedbyer 
fra 5 til 4, så hovedbyerne i fremti-
den blev Ebeltoft, Hornslet, Rønde 
og Kolind. Derved skulle Ryomgård 
fungere som en lokalby i stedet. 
Dette blev vedtaget med 13 for, 12 
imod og 1 undlod at stemme. En 
nærmere beskrivelse kan ses på 
dagsordenspunktet for Byrådsmø-
det.

Da beslutningen først blev truffet 
ved den endelige vedtagelse af 
planstrategien, har forslaget ikke 
været gjort til genstand for en of-
fentlig høring. Dette er nødvendigt 
for at kunne arbejde med denne 
beslutning i kommuneplanen, og 
der er derfor krav om, at få denne 
beslutning i en forudgående offent-
lig høring. 
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Udvikling ved Kolind
- mod øst i stedet for vest

I Syddjurs Planstrategi var der 
markeret med cirkler, i hvilken 
retning byudviklingen forventes 
at gå ved hoved- og lokalbyerne. 
Ved Kolind, var der fokus på at 
planlægge for boligudbygning mod 

vest. Dette er ændret i forhold til 
kommuneplanlægningen. Nu foku-
seres der mere på den østlige del 
af Kolind, ved Gl. Kolind. Dette skift 
er blandt andet sket på baggrund 
af de henvendelser, som der har 

været i planstrategiens offentlige 
høring. Da Kolind er en hovedby 
og derfor har en vis udvikling er 
dette en væsentlig ændring til 
kommuneplanen i forhold til den 
fremlagte strategi.

Fremtidens detailhandel og bymidter
- ny lovgivning og detailhandels analyse

På detailhandelsområdet er plan-
loven ændret grundlæggende, da 
Byrådet nu skal følge en statistisk 
metode til fastlæggelse af, hvor 
der må indrettes og opføres nye 
butikker. Da der er særlige over-
gangsbestemmelser og da området 
er af stor betydning for den nye 
kommune, er der sideløbende med 
planstrategien arbejdet med en 
detailhandelsanalyse. Med denne 
analyse er der skabt et overblik 
over detailhandelens samlede 
situation i kommunen, både set i 
forhold til typer, antal, størrelser, 
omsætning m.v. Endvidere inde-
holder rapporten en analyse af 
detailhandelsstrukturens styrker, 
svagheder, muligheder og trusler. 
Dette materiale udgør, sammen 
med de nye lovkrav, grundlaget for 
forslaget til en kommende detail-
handelsstruktur.

Lov om planlægning
Ændringerne i planloven har givet 
kommunerne et nyt værktøj til at 
fastlægge det fysiske areal i en 
bymidte, hvor nye detailhandels-
virksomheder kan placeres. En 
bymidte udpeges på baggrund af 

Ebeltoft
Udover, at Ebeltoft er den største 
by med den største omsætning, så 
er afstanden til de større byer i na-
bokommunerne og det forholdsvist 
brede udvalg af detailhandel med 
til at gøre byen til det overordnede 
center for detailhandel i Syddjurs 
Kommune. Besøget af de mange 
turister hvert år, er også med til at 
øge byens muligheder for at sikre 
en fremtidig bred detailhandel. 
Detailhandelsanalysen vurderer 
derfor, at der skal sikres arealer 
til udbygning af byen, både for 
dagligvarebutikker og udvalgsvare-
butikker. 

Hornslet
Hornslet har som den næst største 
by i kommunen et vist udbud af 
detailhandel, dog med fokus på 
dagligvarebutikker. Dette skyldes 
især nærheden til Århus og derfor 
er Syddjurs Kommune også meget 
opmærksom på Århus Kommunes 
detailhandelsplanlægning. Detail-
handelsanalysen vurderer, at der 
ikke vil være det helt store poten-
tiale i at udbygge butiksområderne 
i byen, men at man bør arbejde 

nogle nærmere defi nerede krav, 
blandt andet skal der være en vis 
koncentration af eksisterende de-
tailhandel, sundhedsvæsen, kultur 
eller offentlig administration.

I Syddjurs Kommune er der 5 
bymidter i henholdsvis Ebeltoft, 
Hornslet, Rønde, Ryomgård og 
Kolind. Disse 5 byer var ligeledes 
de gamle kommuners hovedbyer. 

Detailhandelsanalysen
I følge detailhandelsanalysen er 
der behov for en prioritering imel-
lem de 5 byer med bymidter, for at 
kunne konkurrere med de om-
kringliggende kommuner og stor-
byer, Århus, Randers og Grenå. 
En prioritering er efter analysen 
nødvendig for at skabe den bedste 
ramme for en fremtidig sikring af 
detailhandel i Syddjurs Kommune.

Endvidere viser analysen over-
ordnet at 40 % af detailhandel-
somsætningen kan henføres til 
butikker i Ebeltoft, mens 18 % af 
omsætningen sker i butikker i Røn-
de, 12 % i Hornslet, 10% i Kolind 
og 7% i Ryomgård.



F O R U D G Å E N D E  O F F E N T L I G  H Ø R I N G

7

EbeltoftEbeltoft BoligBolig

Bl. bolig og Bl. bolig og 
erhververhverv

Bl. bolig og Bl. bolig og 
erhververhverv

CenterCenter

RøndeRønde

CenterCenter

CenterCenter

CenterCenter

Eksisterende kommuneplanrammerEksisterende kommuneplanrammer
HornsletHornslet

BoligBolig

CenterCenter

på at fastholde byens nuværende 
udvalgsvarebutikker. 

Rønde
Rønde by har den næst største 
omsætning og det næst største  
bruttoetageareal til detailhandel 
efter Ebeltoft samt en god fordeling 
mellem udvalgsvarebutikker og 
dagligvarebutikker. Byen ligger ikke 
så tæt på Århus som Hornslet og 
har et rimelig stort lokalt opland. 
Derfor vil der fremadrettet også 
være et behov for at sikre arealer 
til udvalgsvarebutikker og dagligva-
rebutikker i Rønde.

Ryomgård og Kolind
Begge byer ligger på Midtdjursland 

og beboerne kan indenfor godt en 
halv times kørsel komme til både 
Århus, Randers, Grenå og Ebeltoft. 
Det nuværende detailhandels-
udbud er ikke så stort, dog ses 
enkelte specialbutikker af en vis 
kvalitet.

Detailhandelsanalysen vurderer, 
at der ikke er et større arealbehov 
til detailhandel i de to byer. Derfor 
sker der ingen ændring af den 
nuværende struktur i Ryomgård og 
Kolind.

Ovenstående kort viser den 
nuværende samt udkast til frem-
tidige centerafgrænsning, altså 
arealudlæg, hvor indenfor der kan 

etableres nye butikker. Disse er 
markeret.

Blandet bolig og erhverv
I forbindelse med centerområderne 
er der fl ere andre funktioner end 
detailhandel, især inden for kate-
gorierne, hoteller og restauranter, 
pengeinstitutioner og andet libe-
ralt erhverv. Disse kan placeres i 
kommuneplanrammerne for center, 
men det kan ligeledes ligge i et 
rammeudlæg til blandet bolig og 
erhverv. For at sikre arealer til 
disse funktioner nær bymidterne 
udlægges derfor, i umiddelbar nær-
hed til centerområderne, blandet 
bolig og erhvervsområder.  

RekreativtRekreativt

SommerhusSommerhus

OffentligtOffentligt

Teknisk anlægTeknisk anlæg

BoligBolig

Bl. bolig og erhvervBl. bolig og erhverv

ErhvervErhverv

CenterCenter

1cm : 125m1cm : 125m

1cm : 125m1cm : 125m

1cm : 125m1cm : 125m
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Nye store erhvervsudlæg
- ved Eskerod og Hornslet

Byrådets visioner i forhold til den 
fysiske del af erhvervsudviklingen 
indgik ikke i planstrategien. Men 
planstrategien gav afsæt til en bred 
debat, hvor bl.a. arbejdet i en lokal 
erhvervstænketank nedsat af Byrå-
det har været til stor inspiration. 

Restrummeligheden i allerede 
udlagte erhvervsområder i den 
centrale og østlige del af Syddjurs 
Kommune er ganske stor, mens 
det modsatte er gældende, jo 
tættere man kommer Århus Kom-
mune.

En helt aktuel efterspørgselsun-
dersøgelse på erhvervsarealer 
har således vist, at der primært er 
behov for yderligere arealudlæg 
omkring Hornslet. 
 
Kommunens potentiale i forhold til 
erhvervsudviklingen skal også ses 

i lyset af den nye Djurslandsmotor-
vej. Endvidere har interessen for 
erhvervslokalisering i tilknytning 
til den overordnede infrastruktur 
været ganske betydelig og i de 
syd-vestlige dele af kommunen 
spiller nærheden til Århusområdet 
en rolle.

Erhvervsudlæg ved Eskerod
Syddjurs Kommune planlægger for 
et større arealudlæg til erhverv i 
trekantsområdet mellem motortra-
fi kvejen Grenåvej og Landevejen 
mod Rønde. Se kortbilag. Argu-
menterne herfor er, at det er en 
fortsættelse af Århus’ erhvervsud-
vikling nord for Løgten samt en god 
trafi kal forbindelse, både for varer 
og arbejdskraft. Der planlægges for 
vidensbaserede virksomhedstyper 
i den lettere del af miljøklasserne, 
hvor der til facadeerhverv vil blive 
stillet krav til byggeriet arkitektoni-

ske udtryk. 

Erhvervsudlæg syd for Hornslet
Syd for Hornslet udvides det eksi-
sterende erhvervsområde, sam-
tidigt med at der udlægges et nyt 
areal ved og langs Løgtenvej. 

At udvidelsen af det eksisterende 
er tiltænk tungere erhvervstyper 
skyldes mangel på grunde i om-
rådet. Orienteringen af udlægget 
skal ses i sammenhæng med den 
planlagte  fordelingsvej vest om 
Hornslet og dennes mulige forlæn-
gelse til Mejlbyvej og motorvejsnet-
tet.

Nyudlægget langs Løgtenvej er 
tiltænkt fx. facadevirksomheder og 
særligt pladskrævende udvalgsva-
rebutikker.

ErhvervErhverv

Århus KommuneÅrhus Kommune

Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune

FacadeFacade
erhververhverv

ErhvervErhverv

Erhverv, Erhverv, 
ÅrhusÅrhus

EskerodEskerod

HornsletHornslet

1cm : 250m1cm : 250m
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Nye store rekreative udlæg
- nord for Nimtofte og ved Ebeltoft Færgehavn

Et nyt rekreativt udlæg mellem 
Lübker Golf Resort og Djurs Som-
merland blev allerede vist som 
potentielt udviklingsområde til re-
kreative formål i Syddjurs Planstra-
tegi ligesom et området til kur- og 
wellness ved Ebeltoft Færgehavn. 
Men siden strategien er der sket 
en yderligere udvikling, som gør, at 
der er behov for at skabe et over-
blik over den samlede udvikling i 
kommunen inden for større rekrea-
tive områder til ferie-, fritidsformål.

I den forudgående offentligheds-
fase beskrives kun den fysiske 
placering af arealudlæggene, mens 
en Turistpolitisk handlingsplan 
senere, i forbindelse med fremlæg-

gelse af forslag til kommuneplan, 
nærmere vil begrunde behovet for 
disse udlæg, som delvist ligger 
inden for kystnærhedszonen.

Nord for Nimtofte
Området imellem Lübker Golf Re-
sort og Djurs Sommerland udlæg-
ges til et rekreativt område, hvor 
der kan planlægges for ferie- og 
fritidsaktiviteter, som kan komple-
mentere de to store attraktioner i 
området. 

Herudover udlægges et område 
ved Ramten Mølle, øst for Lübker 
Golf Resort til rekreative formål 
som ferie-, fritidsanlæg. Se kort-
bilag. Dette område er på 3 sider 

omgivet af Lübker Golf Resort 
,hvorfor det er naturligt at inddrage 
området til ferie- fritidsformål. 

Ebeltoft Færgehavn
Der er i mange år blevet arbejdet 
med planlægning for et rekreativt 
område til bl.a. private serviceer-
hverv inden for Kur- og Wellness 
ved Ebeltoft Færgehavn. Det 
er tanken at skabe de planlæg-
ningsmæssige rammer for en 
erhvervsudvikling, der kan under-
støtte Ebeltoft som en attraktiv 
bosætnings- og turismedestination. 
Området er tiltænkt faciliteter og 
aktiviteter, som har behov for eller 
kan drage fordel af en tæt kontakt 
til vandet. 

Ebeltoft Ebeltoft 
   Færgehavn   Færgehavn

RekreativtRekreativt

Nord for NimtofteNord for Nimtofte

RekreativtRekreativt

RekreativtRekreativt

NimtofteNimtofte

1cm : 250m1cm : 250m



10

Vindmølleplanlægning
- mulige områder til vindmølleparker

I de seneste år har opstilling af 
vindmøller i Syddjurs Kommune, 
kun været muligt i det omfang, 
hvor der var tale om udskiftning 
af gamle vindmøller med nye og 
mere effektive møller inden for de 
eksisterende vindmølleområder. 
Der fi ndes i dag ingen vindmøl-
leområder i Syddjurs Kommune, 
der ikke er fuldt udbyggede og der 
er ikke opstillet møller i Syddjurs 
Kommune siden 2002.

Udpegning af vindmølleområderUdpegning af vindmølleområder
I kommuneplan 2009 udpeges 
arealer, der er umiddelbart eg-
nede til opstilling af vindmøller. 
Udpegningen er ikke et arealud-
læg, der giver ret til udarbejdelse 
af lokalplaner, men et udtryk for 
en udpegning af et måske egnet 
område. Udpegningen skal følges 
op af en vurdering af, og planlæg-

ning for, de individuelle vindmølle 
projekter. Det betyder konkret, at 
der efterfølgende skal udarbej-
des VVM (Vurdering af Virkninger 
på Miljøet), kommuneplantillæg, 
lokalplan, og at projekterne skal 
igennem Energistyrelsens tekniske 
godkendelsesordning. 

Byrådet ønsker, med udpegningen 
af de mulige vindmølleområder, at 
markere, at en satsning på Djurs-
land som vedvarende energiområ-
de forudsætter handling. Samtidigt 
ønsker Byrådet, at bidrage til den 
energiaftale Regeringen i maj 2008 
indgik med Kommunernes Lands-
forening om arealreservation til 
opstilling af nye vindmøller på land, 
med en samlet kapacitet på 150 
MW på landsplan inden udgangen 
af 2011.

I forbindelse med udpegningen af 
nye områder til vindmøller, er hen-
synet til naboerne prioriteret som 
det væsentligste. Samtidigt priorite-
res, at produktionen af vedvarende 
energi på den udpegede placering 
er stor, hvorfor de områder, der er 
udpegede som umiddelbart eg-
nede, forbeholdes vindmøller med 
en størrelse på 125 – 150 m og en 
produktion på 2,3 MW. 

De udpegede områder omfatter 
arealer, hvor vindmøller kan være 
en mulighed, men udelukker som 
udgangspunkt ikke opstilling af 
vindmøller på øvrige områder. Vi 
forventer derfor, at der i høringspe-
rioden kommer yderligere forslag til 
mulige nye områder til vindmøller.

Kort viser udkast til fremtidige mu-
lige vindmølleområder.

SkaføgårdSkaføgård

4 Vindmøller4 Vindmøller

3 Vindmøller3 Vindmøller

BendstrupBendstrup

MørkeMørke

PindstrupPindstrup

KarlbyKarlby

1cm : 500m1cm : 500m
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Vindmøller, småVindmøller, små

1cm : 500m1cm : 500m

Biogasanlæg
- fremtidige muligheder

Byrådet i Syddjurs Kommune ønsker 
at satse på Djursland som vedvaren-
de energiområde. Her vil etablering af 
biogas anlæg spille en væsentlig rolle. 

Kommunen arbejder på i samarbejde 
med Landbrugsforeninger, at fi nde 
mulige områder til arealudlæg til 
etablering af biogas anlæg. Et ram-
meudlæg i kommuneplanen vil være 
første skridt mod etableringen af 
biogasanlæg og derfor vil kommunen 
arbejde for en sådan udpegning i den 
kommende Kommuneplan. Området 
ved Andi er i øjeblikket i spil som et 
nyt udlæg til kommuneplanen.

3 Vindmøller3 Vindmøller

EbdrupEbdrup

ThorsagerThorsager

1cm : 500m1cm : 500m

6 Vindmøller6 Vindmøller
BalleBalle

Ørup, nord og sydØrup, nord og syd

1cm : 500m1cm : 500m
Ebeltoft FærgehavnEbeltoft Færgehavn

1cm : 250m1cm : 250m

SkørringSkørring

Biogasanlæg ved AndiBiogasanlæg ved Andi

AndiAndi

SyvvejeSyvveje



Offentlig høring
- debat og dialog

Debat perioden
Denne forudgående offentlige 
høring med væsentlige ændrin-
ger i forhold til planstrategiens 
oplæg til kommuneplanlægning 
skal vare mindst 8 uger. Den 
er fremlagt til offentlig høring i 
perioden 3. februar 2009 til 31. 
marts 2009.

Plandokumentet med temaer til 
kommuneplanen er tilgængelig 
på Syddjurs Kommunes hjem-
meside www.syddjurs.dk, hvor 
der også vil være en nærmere 
præsentation af plandokumen-
tet. Derudover vil papirudgaver 
ligge tilgængelige i Borgerser-
vice på de fi re Rådhuse og på 
kommunens biblioteker. 

Den videre proces
De indkommende bemærknin-
ger vil blive vurderet politisk 
og indgå på lige vilkår som de 
indkommende bemærkninger 
ved planstrategiens offentlig-
hedsfase, i det videre kommu-
neplanarbejde. 

Forslag til Syddjurs Kommune-
plan 2009 forventes vedtaget i 
Byrådet august 2009. Mens den 
endelige vedtagelse af Kommu-
neplanen forventes i december 
2009.

Bemærkninger fra borgere og interessenter.
Alle borgere og interessenter inviteres til at fremkomme med for-
slag og synspunkter pr. brev eller e-mail.

Breve og e-mails skal være mærket ”kommuneplan 09, forudgå-
ende offentlig høring” og sendes, så de er Syddjurs Kommune i 
hænde senest den 31. marts 2009 til

Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
E-mail: syddjurs@syddjurs.dk

Ved opklarende spørgsmål kontakt
Planafdelingen
Tlf.: 8753 5370
E-mail: plan.udvikling.kultur@syddjurs.dk


