
Argumenter for udlæggelse af erhvervsområde 2.11.E1 nordøst for Løgten

Byrådet i Syddjurs Kommune har i Forslag til Syddjurs Kommuneplan  2009 udlagt et større erhvervsareal 
imellem landevejen og motortrafikvejen i tilknytning til erhvervsområdet i Århus Kommuneplan nord/øst for 
Løgten.

I aftalenotatet mellem Århus Miljøcenter og Syddjurs Kommune angående de statslige interesser i 
kommuneplanen er kommunen fra miljøcenteret blevet bedt om en yderligere redegørelse for placeringen af 
erhvervsområdet. Dette notat er denne redegørelse. 

Behov for erhvervsområde
Syddjurs Kommune oplever et stort behov for nye erhvervsudlæg i den vestlige del af kommunen mod 
Århus. Dette ses bl.a. på den eksisterende manglende restrummelighed af erhvervsområder og den 
hastighed hvorved erhvervsområderne er blevet bebygget. Se bilag 1 og 2.

Udviklingen i området nær Hornslet har en tæt tilknytning til Århus Kommune og StorÅrhus bevæger sig over 
kommunegrænsen. Især Hornslet, men også Ugelbølle og Rønde er bosætningsbyer for familier, hvor enten 
den ene eller begge voksne arbejder i Århus Kommune. Dette ses blandt andet af befolkningsprognosen.

Denne udvikling sker også indenfor erhvervet og Syddjurs Byråd ønsker at understøtte en fortsat 
erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune og især i den vestlige del, hvor nærheden til Århus og den gode 
infrastruktur spiller en væsentlig rolle for tiltrækningen af nyt erhverv. En erhvervspolitik er under
udarbejdelse for at sætte fokus på forskellige værktøjer til at støtte erhvervsudviklingen, og en af de 
væsentligste virkemidler er attraktive placeringsmuligheder. 

Der er i hele Hornslet området/ Distriktsområde 2 udlagt en nye restrummelighed på knap 53ha, hvor de 
34ha er 2.11.E1 og den resterende restrummelighed er 17ha.

Vi mener derfor, at der er behov for et nyt større erhvervsudlæg i nærheden af Hornslet og den let 
tilgængelige infrastruktur.

Muligheder for alternative erhvervsudlæg
På bilag 3 er kort for den vestlige del af kommunen præsenteret. Her ses det tydeligt, at hvis man tænder for 
væsentlige beskyttelseslag i det åbne land, er der ikke mange muligheder for nye erhvervsudlæg.

De relevante beskyttelsestemaer for området er OSD/Indsatsområder for grundvand, spredningskorridorer, 
landskabelige interesseområder, geologiske interesseområder, fredsskov og bevaringsværdige kulturmiljøer. 
Udover at vise beskyttelsestemaerne ses også de rammeudlæg, der er i Forslag til Syddjurs Kommuneplan 
2009, hvor de nye arealer er tydeliggjort med fed streg. 

Der var i forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 udlagt et større erhvervsområde i Hornslet sydvest. Dette 
må til den endelige plan indskrænkes til under 1/3 af området, da området ligger indenfor OSD og udenfor 
Århus Regionplan 2005’s mulige byvækst arealer.

Derudover er der i Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 udlagt et større areal langs med Løgtenvej, til 
facadeerhverv og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

I Rodskov har der været udlagt et erhvervsudlæg som nu er omdannet til bolig, det skyldes blandet andet 
den dårlige vejforbindelse til Landevejen igennem Rodskov.

Området nord for Ugelbølle var i den gamle Rønde Kommune i spil som erhvervsudlæg. Igen var 
vejforbindelsen ikke helt som ønsket, og der ligger §3-omr. samt skov på området og rent politisk blev det 
forkastet.



Perspektivområdet vest for Hornslet er tænkt som boligudlæg. Det skyldes, at byen ikke kan udvikles meget 
mere i andre retninger og ved placering af erhverv her, vurderes det, at det ville skabe store trafikale 
problemer i Hornslet by, især omkring den eksisterende skole.

På en mindre del af det nye udlæg 1.11.E1 er der landskabelige interesseområder, derfor mener kommunen 
også, at det er vigtigt, at ny bebyggelse skal trækkes lidt ind i forhold til landevejen, og at der skal stilles krav 
til facadens udtryk mod de to vejanlæg. 

Opsamlingsvis mener kommunen således ikke, at der reelt er mange andre alternative placeringer i 
tilknytning til vækstområdet StorÅrhus end en placering mellem motortrafikvejen og landevejen, men med de 
hensyn, som det må kræver.

Erhvervsområde, sammenhæng med eksisterende byudvikling.
Placeringen af erhvervsområdet 2.11.E1 er tænkt som en fortsættelse af det erhvervsudlæg Århus 
Kommune har udlagt i det nordlige Løgten, se bilag 4. Dette erhvervsudlæg ligger helt op til fletningen
mellem landevejen og motor/motortrafikvejen. På den nordvestlige side af samlingen er der fredsskov og 
landskabeligt og geologisk interesseområde samt bevaringsværdige kulturmiljøer. På den sydøstlige side er 
der fredsskov og landskabeligt interesseområde, hvorfor der her ingen udviklingsmuligheder for byudvikling
er. Mellem de to overordnede veje er der til gengæld som tidligere nævnt få bindinger.

Derudover er muligheden for udviklingen omkring Hornslet bremset af et bælte af fredsskov og landskabeligt 
og geologisk interesseområde samt bevaringsværdige kulturmiljøer, som gør, at dette erhvervsudlæg er det 
første mulige område for ny byudvikling nær Hornslet mod Århus.

Derfor mener vi, at en byudvikling inde fra og ud er forsøgt overholdt i videst muligt omfang.

Erhvervsudlægget, anvendelse
Området tænkes anvendt til transporttunge erhverv og virksomhedstyper, der kan have gavn af nærheden til 
infrastrukturen.  Vi mener, at der er et stort behov for arealer til begge typer erhverv i den vestlige del af 
kommunen, og at området er af en størrelse, så en zonering af området ville sikre mod fremtidige 
miljøproblemer. En ændring af miljøklassen fra 1-3 til 1-5 i forslag til Syddjurs Kommuneplan forslås samt 
rammeteksten skal nærmere beskrive, at der skal være arealer til transporttungt erhverv i området.

Vi mener endvidere, at der ligeledes skal være plads til erhverv med mindre miljøklasser end transporttunge, 
for at sikre en flot facade mod vejene, især ved den del af udlægget som er landskabeligt interesseområde.

Kystnærhedszonen
I Rosenholm og Rønde Kommune har det været praksis at benytte landevejen som grænsen for 
kystnærhedszonen. Dette ses blandt andet tydeligt ved, at byudviklingen  i byzone er sket nord for 
landevejen i Rodskov, Ugelbølle og Rønde. I Rodskov er byen syd for landevejen bibeholdt i landzonen, 
ligesom landsbyen Eskerod er landzone. Byudviklingen er altså primært sket i området mellem 
motortrafikvejen og landevejen. Dette er ligeledes tilfældet med udlægget af erhvervsområde 2.11.E1.

Bilag 1, Eksisterende restrummelighed.
Bilag 2, BBR over erhvervsudviklingen i plandistrikt 2 (Hornslet).
Bilag 3, Kort over mulige områdee til erhvervsudlæg.
Bilag 4, Rammeudlæg fra Århus og Syddjurs Kommune.



Bilag 2 + 4

Bilag 2

Erhvervsbyggeri meldt færdigt i BBR-registret fordelt efter år. 2007 og 2008 er ikke med i skemaet, da disse 
tal ikke er  færdigrapporteret i BBR og derfor ikke giver et reelt billede af virkeligheden.
Der skal selvfølgelig tages forbehold for at en lagerbygning fylder mange kvadratmeter i forhold til 
kontorbyggeri eller lignende.

Det ses her, at Hornslet har haft en jævn udvikling indenfor erhvervsudviklingen og i 2006 blev næsten 
9.000m2 meldt færdigbygget.

Bilag 4.

Taget fra plansystemdk.

Erhvervsbyggeri færdiggjort i BBR efter år og plandistrikt

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

m2

1. Ebeltoft
2. Hornslet
3. Rønde-Ugelbølle
4. Mols Helgenæs
5. Ryomgård-Pindstrup
6. Kolind
7. Ådalen
8. Tirstrup-Balle
9. Mørke
10. Thorsager
11. Feldballe
12. Nimtofte


