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INDSIGELSE MOD SYDDJURS KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013 
 

Dette er en indsigelse mod Syddjurs Kommunes Kommuneplan 2013, hvad angår afsnittene om 
projekt- og perspektivområderne syd for Landevejen ved Eskerod og Rodskov.  
 

Indsigelsen har følgende hovedpunkter, som resumeres i det følgende med en senere, mere udførlig 
argumentation:  

1. Syddjurs Kommune går i sit forslag til Kommuneplan ud over, hvad der er hjemmel for. - Sagt 
kort: Planforslaget er ulovligt. 

2. Set i forhold til den 12-årige planperiode er der flere problemer: a) projektområderne er gene-
relt alt for store; b) der er store, alternative arealer til rådighed nord for landevejen, både i u-
middelbar tilknytning til den allerede lokalplanregulerede byudvikling i Rodskov, Ugelbølle og 
Følle og på nye arealer mellem disse; c) projektområderne vil i en meget lang årrække komme 
til at henligge som meget lidt attraktive byggepladser, idet der langt fra er belæg for, at der er 
behov for at byggemodne så mange parceller i planperioden, og de vil i givet fald kun kunne af-
sættes i et yderst begrænses omfang. - Sagt kort: Projektområderne i Rodskov-Eskerod er som 
helhed betragtet derfor et helt unødvendigt overgreb på landskabet mellem Landevejen og 
Kalø Vig. 

3. Infrastrukturen i området, herunder offentlige institutioner og offentlige og private servicefunk-
tioner er allerede på nuværende tidspunkt meget mangelfuld - Syddjurs Kommune har fx lukket 
Ugelbølle Skole for et par år siden. Der vil ikke, selv med de planlagte projektområder, være 
skattemæssigt grundlag for at ændre dette i 12-årsperioden. - Sagt kort: Der vil ikke blive net-
totilflytning til området, fordi infrastrukturen er mangelfuld – og der er ikke penge til at ud-
bygge infrastrukturen, før området stort set er udbygget (’op til 6000 mennesker’). 

4. Der er en åbenlys konflikt mellem forslaget til Kommuneplan 2013 og den eksisterende land-
skabskarakterkortlægning  fra 2006. Konklusionen for Rodskov- & Eskerod-området på s. 21-22 
er her, at byudviklingen skal stoppes, så landsbyerne ikke kommer til at virke som forstadsag-
tige bebyggelser á la fx Ugelbølle. - Sagt kort: De nye indbyggere skal ifølge Syddjurs Kommune 
tiltrækkes af det smukke moræne- og kystlandskab, men bebyggelse i projekt- og perspektiv-
områderne vil uvægerligt henholdsvis umiddelbart og på sigt ødelægge disse værdier. 

5. Projekt- og perspektivområderne har som forudsætninger blandt andet en i det mindste miljø-
mæssigt set dybt problematisk, reduceret skovbyggelinje (fra 300 til 30 m) og at der skal bygges 
i det kystnære område. - Sagt kort: Syddjurs Kommune vil udbygge massivt i et område, som 
for få år siden var lige ved at blive Nationalpark Mols Bjerges vestlige udløber, mens Aarhus 
Kommune friholder sit tilstødende kystområde mod sydvest. 

6. Syddjurs Kommune negligerer bestemmelser i Bekendtgørelse 936. - Sagt kort: Man er ligeglad 
med eller forsøger at omgå det regelsæt, man skulle arbejde ud fra. 

_  _ _ _ 

Uddybning af punkt 1 
Der henvises her til Planlovens formålsparagraf, ifølge hvilken ”Loven tilsigter særligt (…), at de åbne 
kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource.” samt til Planlovens § 5a, ifølge 
hvilken ”Landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af 
kystnærhed”. Hertil kan føjes formuleringen i Planlovens § 5b, som søger at omsætte ovennævnte 
formål og mål til praksis med disse ord: ”At begrænse brugen af kystlandskaber til det nødvendige” – 
altså, at der må og skal foreligge en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at 
udnytte den kystnære placering. 
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Hertil kommer, at Planlovens § 5v nu er blevet ophævet. Bestemmelsen gav tilladelse til kystnær 
placering, hvis væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser ikke blev tilsidesat ved 
udnyttelsen. At Syddjurs Kommune akkurat på falderebet nåede ’at komme med under den ’gamle’ 
formulering  legitimerer uanset juraen ikke en hensynsløs fremfærd over for kystlandskabet og so-
ciale og fysiske lokalmiljø. 
  
Indførelsen af bestemmelsen har endvidere langt fra vist sig problemfri, idet sagsbehandlingen som 
tidligere udelukkende havde været en kommunal planlægning med pligtig borgerinddragelse nu 
pludselig blev til en konkret enkeltsagsbehandling i Naturstyrelsen med kommunal forventning om 
tilladelse. - Praksis for udnyttelse af kystnærhedszonen er desuden restriktiv, se fx:   
         
UFR20091151H (Peløkke/Langeland-sagen): Tilladelse givet bl. a. under hensyn til Langelands særlige 
befolkningsmæssige situation og det hertil knyttede behov for at kunne tilbyde attraktive byggegrun-
de. – Dette er ikke tilfældet for Syddjurs Kommunes vedkommende i den kommende 12-årige plan-
periode.  
 

Horsens Byrets dom af 3. juni 2013, BS 150-832/2011: Afslag, idet der ikke fandtes at foreligge en 
sådan særlig planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering af 250 boliger. Der blev 
bl.a. lagt vægt på, at byggeriet ville indebære en markant ændring af kystlandskabet, der få år tid-
ligere i den da gældende regionsplanlægning havde været udpeget som ”yderst bevaringsværdigt”.  - 
Vedr. landskabskortlægningen parallelt til situationen i Rodskov-Eskerod-området. 
 

Det skal endelig tilføjes, at ingen af lov-bemærkningernes eksempler på særlige grunde for en kyst-
nær placering ses at foreligge ved Rodskov-Eskerod (se Inspirationskatalogen fra By- og Landskabs-
styrelsen fra 2011). 
 

Uddybning af punkt 2 
Syddjurs Kommunes forslag til kommuneplan 2013 planlægger fx omkring landsbyen Rodskov op-
førelsen af 190 nye boliger syd for landevejen i perioden 2014-2026. Dette antal er fuldstændig 
urealistisk, hvad der skal ses i relation til Naturstyrelsens brev til Syddjurs Kommune af 7. juni 2013, 
hvoraf det fremgår, at der ikke er hjemmel til at tillade et projekt, som rækker ud over en planpe-
riode på 12 år. 
 

Der er i Rodskov ingen offentlige servicefunktioner, og der er ikke investeret i infrastruktur. I areal-
inddragelsen i Kommuneplan 2005 blev der i landsbyen Rodskov udstykket 45 parceller og planlagt 
yderligere 17, altså i alt 62 parceller. Nu 8 år efter er 21 af disse parceller bebygget, 6 af de 21 er (ef-
ter at have stået tomme i flere år) først blevet solgt eller udlejet i løbet af 2012 og 13, og 5 af de 21 
færdige huse står stadigt tomme og ubeboede. Summa summarum: På trods af kraftigt faldende hus- 
og grundpriser, og selv om adskillige af husene/grundene har havudsigt, har lokalplanens 62 parceller 
kun medført en befolkningstilvækst på gennemsnitligt mindre end 2 husstande pr. år.  
 

Selv om der altså er 46 ledige byggegrunde/huse i Rodskov ’arbejder’ Kommuneplan 2013 altså med 
projektområder til yderligere 190 parceller – og dette i en landsby med for indeværende 260 indbyg-
gere. Selv med en fem-dobling af ’tilstrømningen’ vil det vare næsten 50 år, før disse grunde er 
solgt/bebygget. 
 

De i forvejen store arealer/de mange ubebyggede grunde i den eksisterende byzone, som på 8. år 
står tomme, er alt andet end byforskønnende. Arealerne bliver ikke plejet og medfører store gener 
for naboerne med fx ukrudtsfrø. Yderligere inddragelse af landzone til byzone vil blot forstærke bil-
ledet af en udvikling, som er ”gået i stå”, hvilket vil virke lige så afskrækkende på potentielle tilflyt- 
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tere som usælgelige og forfaldne huse i landdistrikter, landsbyer og mindre byer i det egentlige og 
ikke bare såkaldte ’Udkantsdanmark’.  
 

Uddybning af punkt 3 
Kommunens argumentation for den massive udbygning har været koncentreret om følgende punk-
ter: 

a) behovet for flere og ’bedre’ skatteydere; 
b) tiltrækning af ressourcestærke personer fra den store befolkningstilvækst, som forventes i 

Aarhus-området de næste 10-15 år (Kirstine Bille nævnte på mødet i Rodskov Forsamlingshus 
juni 2011 så mange som 70.000 mennesker; i dag nævnes tallet 100.000); 

c) at det var muligt at tiltrække op mod 10.000 af disse tilflyttere til den del af Syddjurs Kom-
mune, der lå nærmest Aarhus Kommune; 

d) og at der – trods massive investeringer i byggemodning, infrastruktur, offentlige og private 
institutioner m.v. – ville være en økonomisk gevinst for kommunen i projektet 

 

Men et så stort projekt medfører forpligtelser, hvad angår fx almennyttige boliger, der normalt ikke 
medfører store skatteindtægter. Der skal kloakeres og skaffes drikkevand, også mere, end områdets 
grundvandsreservoirer kan levere. Og området vil ikke være en økonomisk gevinst for et lokalt han-
delsliv, fordi de nye indbyggere vil handle i eller på vejen hjem fra Aarhus, eventuelt i Rønde, mens 
Hornslet som vestlige centerby vil blive yderligere truet af marginalisering. Endelig vil der først blive 
bygget skoler, når udbygningen om mange år evt. medfører et større befolkningsunderlag – og i mel-
lemtiden skal børnene fragtes til kommunens skoler i Rønde eller Hornslet, hvor skolerne skal udvides 
så meget, at det er tvivlsomt, om der så også er penge til en lokal, ny ’Rodskov-Eskerod-skole’. 
  
Hertil kommer, at der næppe, som antaget, kan påregnes nogen som helst netto-CO₂-besparelse som 
følge af en forøget bosætning omkring Rodskov-Eskerod, kort og godt, fordi kørselsbehovet forøges, 
når der mangler detailhandel, børneinstitutioner og skoler m.v. i det helt nære bosætningsområde. 

        
Uddybning af punkt 4 
Kommunen har til stadighed hævdet, at det er muligt at kort- og langtidsplanlægge en bymæssig 
bebyggelse med 6000 indbyggere eller flere, uden at det kommer til at ødelægge områdets ene-
stående karakter. 
  
Det er blevet gentaget og gentaget, næsten messende, som et religiøst mantra. 6000 mennesker er 
flere, end der bor i Hornslet og nærmeste omegn – og man behøver blot at ’lægge’ et Hornslet-kort 
ned over Rodskov-Eskerod for at se, at området efter kommuneplanen vil blive plastret til med hun-
dredvis af huse på små grunde (625-825 m²). Som tidligere nævnt vil man reducere skovbyggelinjen 
til 30 m, og på sigt – i perspektivområder, som projektområderne skal være murbrækker for – bygge 
ganske tæt ned til Kalø Vig (som man i øvrigt, med arrogance over for historiske hensyn, har villet 
omdøbe til ’Kalø Bugt’).  
 

Argumentationen har polemisk sagt haft karakter af Orwelsk ’newspeak’ – altså brug af ord og be-
greber uden nogen forbindelse til det, de normalt betegner. 
 

Uddybning af punkt 5 
Fremgår direkte og indirekte af argumentationen under de øvrige punkter. Uden tvingende grunde vil 
man gøre århundredgamle landsbyer til sovebyer – og ødelægge de naturværdier, som siden Anden 
Verdenskrig har bidraget til en langsom og stabil befolkningstilvækst. 
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Uddybning af punkt 6 
Bekendtgørelse 936 af 23/8 2011 vedr. kommunens procedure for ansøgning m.v. tilsidesættes på 
følgende måde:  
 

Syddjurs Kommune tilsidesætter/opfylder ikke bekendtgørelsens § 3 nr. 5 om at der skal foreligge 
redegørelse for, at der ikke med planen sker tilsidesættelse af væsentlige natur- og landskabsmæs-
sige interesser, herunder naturbeskyttelsesområder og indpasningen i kystlandskabet; fx henviser 
kommuneplanen til amtets landskabskarakterkortlægning fra 2006, men ’glemmer’ de for kommu-
neplanen problematiske afsnit/detaljer på side 21-22. Ligeledes forsøger man at omgå bekendtgø-
relsens § 3, stk. 6, vedr. visualisering, idet kommuneplanens visualisering/billede giver et forvrænget 
indtryk af forholdene i området. 
  
Dertil kommer, at der ikke belæg for de lokaløkonomiske konsekvenser bekendtgørelsens § 3 stk. 7: 
Forudsætningerne holder helt enkelt ikke. 
 

Naturstyrelsen tilsidesætter følgende bestemmelse ved at give tilladelse på de af kommunen 
konkret oplyste forudsætninger: 
Bekendtgørelsens § 4 stk. 1 om tilsyn med kommunens oplysninger om ”at planen eller projektet ikke 
tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser i forhold til naturbeskyttelses-
områder og indpasningen i kystlandskabet”, idet Naturstyrelsen tilsyneladende ikke er opmærksom 
på, at Syddjurs Kommune klart udelader væsentlige fortolkningsbidrag vedr. landskab og kyst i form 
af Landskabskarakterkortlægningens konklusion på bl.a. s. 21-22. – samt stk. 2 om tilsyn med kom-
munens oplysninger om at planen eller projektet har en positiv, lokaløkonomisk virkning. Disse sidste 
holder ikke, eftersom der ikke er belæg for kommunens prognose om efterspørgslen på byggegrunde 
generelt eller i området i den 12-årige planperiode. 
 

Det skal her understreges, at Naturstyrelsen har pligt til at føre tilsyn og kontrol med kommunens 
overholdelse af både stk. 1 og 2 i bekendtgørelsens § 4. 
 

I tvivlstilfælde skal afvejningen ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 3 falde ud til naturen og landskabets 
fordel. 
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