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  Til    Syddjurs Kommune 
  Att.: Planchef Mika Leth Pedersen 
         og Byplanlægger Rikke Stæhr Jensen  

 

Indsigelse mod forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 
 
Syddjurs Kommune har offentliggjort forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 med 
frist for indsigelser og bemærkninger den 3. november 2009. 
 
Den 21. oktober 2009 er der afholdt møde mellem Syddjurs Kommune og de stats-
lige myndigheder repræsenteret ved Miljøcenter Århus. Drøftelserne tog udgangs-
punkt i et dialognotat, hvoraf det fremgik, hvilke emner, de statslige myndigheder 
ønskede at drøfte nærmere med Syddjurs Kommune. På baggrund af mødet er der 
opnået enighed om langt de fleste af de drøftede temaer.  
 
Syddjurs Kommunes redegørelse for justeringer af forslag til Syddjurs Kommune-
plan 2009 fremgår af aftalenotat modtaget af Miljøcenter Århus den 30. oktober 
2009.  
 
Grundlag for indsigelse 
Miljøcenter Århus har på dialogmødet den 21. oktober og i mail af 29. oktober 2009 
forvarslet Syddjurs Kommune om, at kommuneplanforslagets udlæg af rammeom-
råde 2.11.E1 til erhvervsformål vest for landsbyen Eskerod ville kunne afføde en 
indsigelse fra Miljøcenter Århus.  
 
Miljøcenter Århus har 30. oktober 2009 efter aftale modtaget en uddybende rede-
gørelse for, hvorfor Syddjurs Kommune ønsker at fastholde udlæg af rammeområ-
de 2.11.E1.  
 
Syddjurs Kommunes beskriver heri, at det pågældende erhvervsområde opfattes 
som en udbygning af de nordøstligste erhvervsområder i tilknytning til Løgten by i 
Århus Kommune. Der gøres samtidig opmærksom på vanskeligheden ved at place-
re andre erhvervsarealer med en attraktiv beliggenhed i forhold til landsdelscentret 
Århus og god overordnet vejforsyning på grund af de mange særlige landskabelige 
og geologiske interesseområder langs med motortrafikvejen Århus – Grenå. Det 
påpeges desuden, at erhvervsrummeligheden bl.a. er reduceret kraftigt i Hornslet, 
fordi udlæg af hovedparten af det nye erhvervsareal sydøst for byen må afvente en 
detailkortlægning af OSD, som skal vise, at drikkevandsressourcen har en lav sår-
barhed, hvis området skal kunne anvendes til erhverv.  
 
Det konkluderes i redegørelsen, at udlægget af rammeområde 2.11.E1 af Syddjurs 
Kommune opfattes som eneste mulighed for at få del i erhvervsudviklingen i Århus 
Kommune, og at arealudlægget under de givne forudsætninger er det nærmeste 
Syddjurs Kommune kan komme at foretage en byudvikling indefra og udad i forhold 
til eksisterende byområder. 
 
Redegørelsen afviser samtidig et potentielt muligt byudviklingsområde med få plan-
lægningsmæssige bindinger og problemer og med god tilknytning til Rønde / Følle / 
Ugelbølle, hvor erhvervsudlæg kunne udgøre en videreførelse af ekst. bysamfund 
og ske i tilknytning til et nyudlagt erhvervsområde 3.1.E5 langs Randersvej, som 
også har tilkørsel til motortrafikvejen Århus - Grenå. 
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Miljøcenter Århus har på baggrund af en besigtigelse vurderet, at rammeområde 
2.11.E1 - ikke mindst på grund af de mellemliggende skovbevoksninger, der fra 
hver side omfavner det punkt, hvor vejen til Hadsten underføres motortrafikvejen – 
ikke kan opleves som en videreførelse af erhvervsområdet udlagt mellem Løgten 
by og motorvejen syd for krydsningspunktet. Skovbevoksningerne og niveauforskel-
lene omkring motorvejsafkørslen udgør en meget klar langsigtet grænse for Løgten 
bys vækst ud mod det åbne land.  
 
Miljøcenter Århus vurderer, at der - som anført i Syddjurs Kommunes uddybende 
redegørelse – kunne være alternative byudviklingsmuligheder ved Rønde / Følle / 
Ugelbølle. Derudover kunne der være mulighed for at foretage en konkret vurdering 
af de særlige landskabelige og geologiske interesseområder mellem Hornslet og 
motortrafikvejen med henblik på evt. byudvikling med udgangspunkt i Hornslet by.  
 
Konklusion 
Miljøcenter Århus må på baggrund af ovenstående betragte udlæg af rammeområ-
de 2.11.E1 som byvækst i det åbne land, hvilket er i strid med Lov om Planlægning, 
§ 1 samt bemærkningerne til § 11 a, stk. 1, nr. 1. Som det fremgår af publikationen 
”Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009”, skal kom-
muneplanen bl.a. sikre, at al byvækst – både erhvervs- og boligbyggeri – placeres i 
byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende bysamfund. Der 
skal være klare afgrænsninger mellem byerne, så der sikres forskel mellem by og 
land, og ny spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Desuden skal kommu-
neplanens rækkefølgebestemmelser sikre, at byvæksten sker indefra og udad. 
 
Allerede i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af ”Temaer til Syddjurs 
Kommuneplan” gjorde Miljøcenter Århus i brev af 23. marts 2009 kommunen op-
mærksom på, at miljøcentret vurderede, at forslag om et arealudlæg til erhverv 
placeret det pågældende sted, strider mod de statslige interesser om at sikre klare 
grænser mellem land og by.  
 
På dette grundlag gør Miljøcenter Århus hermed indsigelse mod udlæg af ramme-
område 2.11.E1 vest for Eskerod i forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009. 
 
Grundlag for frafald af indsigelse 
Indsigelsen kan betragtes som frafaldet, hvis ovennævnte rammeområde 2.11.E1 
udgår af Syddjurs Kommuneplan.  
 
Derudover forudsættes det, at Syddjurs Kommuneplan 2009 på de øvrige punkter, 
som har været drøftet mellem Syddjurs Kommune og Miljøcenter Århus, justeres i 
overensstemmelse med aftalenotat modtaget af Miljøcenter Århus den 30. oktober 
2009. 
 
Der foreligger på nuværende tidspunkt en aftale mellem Miljøcenter Århus og Syd-
djurs Kommune om at arrangere et møde, hvor arealudlægget vil blive genstand for 
en supplerende drøftelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Leni Petersen    
Arkitekt maa     
Plankontoret     
Dir tlf.: (+45) 72 54 82 53    
lepet@aar.mim.dk   


