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Forord

3

Norddjurs har pladsen til udvikling - her er plads til alle. Vi ønsker  

bæredygtig vækst og udvikling i hele kommunen, så Norddjurs Kommune  

også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive erhverv.

Med denne plan og udviklingsstrategi sætter vi fokus på, hvor udviklingen  

prioriteres i de kommende fire år i et tolvårigt perspektiv for fremtidens  

Norddjurs. Prioriteringerne er et udtryk for bevidste valg og fravalg. 

Vi vil sikre rammerne for det gode liv med muligheder hele livet. Vi ønsker en  

kommune med forskelligartede boliger, så der er boliger til alle livsfaser og indkom-

ster. Det skal være nemt for borgerne at komme rundt, derfor ønsker vi en god mo-

bilitet for både borgere, erhvervsdrivende og turister. Kommunen rummer særlige 

kultur- og naturoplevelser, disse skal fremhæves og udvikles i stærke partnerskaber. 

Klima og bæredygtighed spiller en stadig større rolle i vores samfund, endvidere 

spiller det en central prioritering i kommunens budgetaftale 2020-23. Derfor skal  

vi sikre en robust planlægning i forhold til klimaforandringerne og fremtidens  

udfordringer for at opnå et bæredygtigt samfund, og vi vil i vores fremtidige  

arbejde aktivt sætte handling for FN’s verdensmål. 

Udviklingen af Norddjurs Kommune foregår i samarbejdende partnerskaber  

med borgere, virksomheder, investorer, foreninger og andre. 

Med plan- og udviklingsstrategien 2019 sætter vi rammerne og retningen  

for udvikling, og vi peger på handlinger, som sikrer, at vi udnytter rammerne. 

Med venlig hilsen 

Kommunalbestyrelsen



Vores rammevilkår påvirkes af både 

nationale og internationale konjunkturer, 

og det kommer lokalt til udtryk i, hvordan 

befolkning og erhverv er sammensat, og 

hvordan forbindelser mellem kommunen 

og omverdenen skabes og vedligeholdes.

Vi skal arbejde målrettet for at sikre 

vækst og udvikling i hele kommunen, hvor 

alle er med. Vi skal fremhæve mulighe-

derne og kvaliteterne som ligger indenfor 

de fire bybånd i både erhvervsudvikling og 

bosætning, samt hvilke muligheder, som 

ligger i landdistrikterne og landsbyerne. 

Vores naturoplevelser skal understøttes  

og være drivkraft for oplevelser og vækst. 

Det er tendensen, at borgere pendler 

over større afstande for at opfylde deres 

ønsker for job og bolig. Arbejdskraftop-

landet er således stort, og vi skal gribe 

muligheden for at skabe de rette rammer 

for virksomheder og skabe de rigtige 

boligtilbud til borgere i alle aldre, også 

de unge. Både dem der finder jobbet i 

Norddjurs og til de borgere, der vælger at 

pendle efter job. 

Visionen og retningen for vækst og  

udvikling i bosætning og erhverv bliver  

til virkelighed gennem en række indsatser 

med særligt fokus på to udvalgte styrke-

positioner. Disse har rod i stedbundne 

naturressourcer, egenskaber og karakte-

ristika, som er med til at gøre Norddjurs 

til Norddjurs – og som adskiller Norddjurs 

principielt fra alle andre:

Det blå: Kyst strand, hav, maritime  

miljøer, fiskeri, og fjord. Med udgangs-

punkt i bl.a. Kattegatcentret, Naturpark 

Randers Fjord, Havets Hus, algeforskning, 

Grenaa Havn, Bære dygtighedens Hus, 

lystbådehavn, Bønnerup Havn, Anholt,  

og meget mere, som knytter sig til havet, 

vandet, kysten og de mange muligheder 

forbundet hermed. 

Det grønne: Skov, flora, fauna, det rig

holdige spisekammer i land og til vands. 

Det grønne er også klimatiltag, den grønne 

omstilling, vedvarende energi med ud-

gangspunkt i bl.a. Skovskolen, Det Grønne 

Museum, Gl. Estrup, Museum Østjylland  

og meget mere som knytter sig til det  

åbne lands kvaliteter, ressourcer samt  

alle aspekter, der har forbindelse hertil.

Plan-og udviklingsstrategi 
Strategien er en overordnet plan for  

kommunens strategiske og fysiske udvik-

ling. Den er lovpligtig og skal vedtages  

i første halvdel af den fireårige by-

rådsperiode. Med strategien beslutter 

kommunal bestyrelsen, hvad den vil ændre 

i kommuneplanen i sin valg periode. 

V I  S Æ T T E R  R E T N I N G  F O R

udvikling

Randers 

By

Landområde

Skov

Bybånd

Kyststrækning

Motorer

Vigtig turistdestination

VI HAR FOKUS PÅ
•  Den stærke og innovative erhvervs- og bosætningskommune  

med styrke positionerne Det Blå og Det Grønne 

•  De to overordnede pejlemærker for styrket tværgående  

udvikling i bybåndene og kystbåndet 

•  Vi vil arbejde på og opnå visionerne gennem partnerskaber og klyngedannel-

ser med fokus på helhedsorienteret kommunikation og markedsføring.
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”Vi skal arbejde målrettet for at 
sikre vækst og udvikling i hele 
kommunen, hvor alle er med.”

Halmstad
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E N  D E L  A F

verden
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Norddjurs sætter den globale dagsorden ved at tænke i 

helheder, som værende en del af verden, og hvor vi kan 

udvikle os lokalt i et globalt perspektiv. Vi arbejder for en 

økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig kommune. 

Et liv balance
Dagsordenen for det 21. århundrede handler om bære-

dygtig udvikling. Planlægning i forhold til Agenda 21,  

som er et internationalt initiativ, der handler om at  

formulere lokale strategier for bæredygtig udvikling,  

der skal sikre kommende generationer mindst lige så 

gode vilkår for at leve og udvikle sig, som vi har i dag. 

Norddjurs Kommune skal udvikle sig til en bæredygtig 

kommune, dette er defineret i budgetaftale 202023, 

hvor omdrejningspunkt er økonomisk, social og miljø-

mæssig bæredygtighed. Det betyder at kommunens 

økonomi skal være i balance, samtidig med at service-

niveauet for borgerne følger de øvrige kommuner i 

Øst  jylland. Dertil skal Norddjurs udvikle sin grønne profil 

gennem opfyldelse af nationale målsætninger for klima, 

energi og natur. Det er besluttet at styrke udviklingen 

gennem partnerskaberne: bevæg dig for livet, ned-

sættelse af et uddannelsesforum samt at udarbejde  

en revideret klimahandlingsplan i stærke samarbejder 

med eksterne aktører for bl.a. at sætte retning for  

handling i EU Borgmesterpagten.

FN’s 17 verdensmål
FN’s verdensmål er med til at rammesætte Agenda 21 ud 

fra nogle konkrete udviklingsmål for en bæredygtig frem-

tid. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er den 

mest ambitiøse og globale plan for et bedre, renere og 

mere bæredygtige samfund i 2030. Verdensmålene er et 

billede på, hvordan en bedre og mere bæredygtig verden 

skal se ud. Udviklingen skal drejes i en grønnere og mere 

lige retning og en retning, hvor vi løser tingene sammen. 

Alle skal bidrage og tage fælles ansvar, for målsætningen 

om Norddjurs Kommune som en grøn kommune.

Fælles ansvar
Igennem denne plan- og udviklingsstrategi sætter vi  

særlig grad fokus på bæredygtighedsmålene. Budget-

aftale 2020-23 introducerer FN's verdensmål i over-

ensstemmelse med KL-aftalen med regeringen, det  

vil sige verdensmål 3 (sundhed og trivsel), verdensmål 

4 (kvalitets uddannelse) og verdensmål 11 (bæredygtige 

byer og lokalsamfund), hvor verdensmålene indgår  

som styringsramme og samtidig åbner op for at  

bringe andre relevante verdensmål i spil. 

”Igennem denne plan- og udviklings - 

strategi sætter vi  særlig grad fokus 

på bæredygtighedsmålene. ”
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Derfor er det valgt i plan- og  
udviklingsstrategien at arbejde med: 
Verdensmål 3 (sundhed og trivsel)  

Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse)

Verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund)

Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion)

Verdens mål 17 (partnerskaber). 

Disse er udvalgt som fokus i plan-og udviklingsstrategien, 

men er ikke ud tømmende for senere faglige planer og 

politikker, da der opfordres til, at der aktivt sker en  

stillingtagen til FN’s verdensmål og deres indarbejdelse 

og understøttelse ved fremtidige planer og politikker. 

Derved sikres faglig nærhed og tværfaglig kobling for 

aktivt at understøtte arbejdet med verdensmålene. 

Der fokuseres på:
#3 sundhed og trivsel
Da vi gennem læring og oplevelser i naturen og  

langs kysten kan fremme folkesundheden lokalt  

i Norddjurs, samt skabe rammerne for øget trivsel. 

#4 kvalitet i uddannelse 
Handler om læring hele livet, læring på nye måder  

og hele tiden udfordre vores nysgerrighed i hverdagen. 

#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
vi vil fremme bæredygtig vækst med fuld og produktiv 

beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle 

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Handler om de bæredygtige byer og lokalsamfund

Hvor byerne skal udvikle sig bæredygtigt og robust.

 

#12 Ansvarligt forbrug og produktion
Handler om ansvarligt forbrug og produktion,  

dette handler om vores samfund og erhverv  

skal styrkes og udvikles i en bæredygtig retning,  

sådan at klimaaftrykket mindskes. 

#17 Partnerskaber
Er måden vi sammen opnår vores mål om en bæredygtig 

fremtid. Dette er gennem partnerskaber, netværks- og 

klyngedannelser sammen med borgere, virksomheder, 

foreninger, samt eksterne samarbejdspartnere.  

Norddjurs Kommunes valg af netop disse fem verdensmål 

stemmer overens med Regeringen og KL's aftale om aktivt 

at arbejde for FN's 17 verdensmål for en bæredygtig 

fremtid. Fokus er økonomisk, social og miljømæssig bære-

dygtighed, som tager udgangspunkt i verdensmålene #3 

sundhed og trivsel, #4 kvalitet i uddannelse og #11 bære-

dygtige byer og lokalsamfund. FN's verdensmål anvendes 

som overordnet styringsramme for en fælles indsats. 

En del af det østjyske vækstcenter
Norddjurs Kommune er en aktiv del af det østjyske vækst-

center, og vi arbejder for at skabe de bedste rammer for 

udviklingen i Norddjurs Kommune som en del af en samlet 

byregion. Business Region Aarhus arbejder langsigtet for 

en national vækst- og udviklingsplan for by- og landskabs-

udviklingen i det østjyske bybånd fra Kolding til Randers, 

hvor også Norddjurs som brohoved til en stærk mobilitets-

korridor over Kattegat er centralt placeret.

Vi deltager i flere partnerskaber indenfor vækst i turis-

me, erhverv og bosætning gennem Kattegatsamarbejdet 

med Halmstad, Business Region Aarhus og Visit Aarhus. 

Partnerskaber for øget kvalitet og sammenhængskraft  

i mobilitet i kraft af Aarhus Lufthavn og letbanen. Vi har 

især udbygget partnerskaber med vidensinstitutioner  

og universiteter heriblandt Aarhus og Københavns 

universi teter og Via University Collage. Samarbejds-

fladerne med Syddjurs Kommune er vigtige, både hvor 

sam arbejdsrammen er Djursland og hvor Djursland  

indgår i bredere partnerskaber med bl.a. Randers,  

Favrskov samt Aarhus kommuner.

Business Region Aarhus er et fællesskab mellem de  

12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder 

– en halv million arbejdspladser – og landets største 

vækstområde uden for hovedstadsområdet. Norddjurs 

Kommune ligger strategisk placeret som brohoved til 

den blå motorvej og som bindeled mellem den østjyske 

byregion og en stærk Kattegat region.

Fokus er på
•  Sammenhængende planlægning på  

tværs af kommunegrænserne.

•  Attraktive lokaliseringsmuligheder for erhvervsliv,  

uddannelsestilbud og et varieret boligudbud.

•  Stærke infrastrukturelle knudepunkter for  

at forbedre mobiliteten.

Således fremtidssikrer vi kommunen med respekt  

for vores placering i det østjyske vækstcenter.
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H A N D L I N G  G E N N E M

partnerskab
Plan- og udviklingsstrategien skal leve i organisationen  

på alle niveauer både internt og eksternt for at kunne 

lykkes med flytte Norddjurs Kommune fra strategi til 

handling. Strategien tiltænkes derfor en retnings givende 

og overordnet rolle for både fysisk og strategisk plan-

lægning i kommunen. Sådan at strategien både står 

forud for kommuneplansarbejdet, men samtidig også er 

rammesættende for strategisk planlægning i kommende 

sektorpolitikker, strategier og handleplaner. Plan- og 

udviklingsstrategien rammesætter både tværgående  

indsatsområder og udviklingspotentialer, hvor indsatser 

kobles indenfor bl.a. erhverv, velfærd og uddannelse.  

Men samtidig også måden hvorpå vi arbejder med  

helhedsorienteret kommunikation og markedsføring  

i kommunen, sådan at vi lykkes sammen. 

Plan-og udviklingsstrategiens værdier og ambitioner 

omsættes til handling gennem en høj grad af kendskab 

og ejerskab til strategien – og en høj grad af ejerskab til 

målsætningerne både internt i Norddjurs Kommune, men 

også i høj grad blandt borgere, virksomheder, foreninger 

og andre partnere. Et højt kendskab skal ske gennem en 

målrettet kommunikations-og markedsføringsindsats, med 

dialog og sparingsbaseret kommunikation om stra tegien, 

dens formål, målsætninger og ambitioner sådan at der 

skabes fælles ejerskab om den tværgående og sam-

arbejdende strategi fra hvert fagområde og fagudvalg. 

Vi lykkes gennem partnerskaber
Sammen kan vi mere end hver for sig. Norddjurs Kom-

mune er med i partnerskaber lokalt, regionalt og inter-

nationalt. Igennem samarbejder lokalt på kryds og tværs 

og med nabokommuner kan lokalområderne udvikles i 

takt med borgeres og erhvervsdrivendes behov og ønsker. 

Norddjurs Kommune skal aktivt indgå i partnerskaber  

og styrke sin position i en sammenhængende region,  

hvor f.eks. det østjyske vækstcenter omkring Aarhus  

og Halmstad-regionen rykker tættere på. Gennem part-

nerskaber og klyngedannelser skal der arbejdes aktivt 

med at styrke evnen til at tiltrække befolkning, arbejds-

kraft, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, samt at 

styrke partnerskabet med dem, som allerede har gjort 

Norddjurs Kommune til at aktivt tilvalg. Gennem sam-

skabelse arbejdes der med inddragende markedsføring, 

hvor borgerinddragelse samt involvering af foreninger og 

erhverv er i fokus. På den måde skabes der grobund for, 

at bybånd og lokalområder tager ejerskab for den fælles 

fortælling om Norddjurs, som plan- og udviklingsstrate-

gien rammesætter. Gennem en samlet, fælles markeds-

føring af kommunen - med borgere og øvrige aktører som 

medspillere – skabes der sammenhængskraft og helhed  

i kommunens image.

Plan- og udviklingsstrategien som pejlemærke
Plan- og udviklingsstrategiens sammenhæng til den  

øvrige udvikling i Norddjurs Kommune skabes sådan,  

at al efterfølgende fysiske og strategisk planlægning  

i fagudvalg tager udgangspunkt i plan- og udviklingsstra-

tegien. I den kommende kommunikations- og markeds-

føringsstrategi oversættes hovedbudskaberne i plan- og 

udviklingsstrategien til konkrete indsatser indenfor kom-

munikation og branding på tværs af hele kommunen.  

Ved at sætte én retning for hele kommunens arbejde 

gennem plan- og udviklingsstrategien skabes der resonans 

mellem alle niveauerne indenfor kommunens arbejde. 

Plan- og udviklingsstrategien og dens arbejde med 

visioner og FN’s verdensmål bliver dermed overordnet 

styringsramme for al fysisk og strategisk planlægning  

i kommunen, også planlægningen af kommende sektor-

politikker, øvrige strategier samt handleplaner.

”Vi lykkes gennem partnerskaber.

Sammen kan vi mere end hver for sig.”
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B Y B Å N D E N E  M O T O R  F O R

udvikling
Norddjurs er kendetegnet ved sin langstrakte kyst og na-

turrigdom. Både når det gælder bosætning og erhverv er 

det i høj grad kommunens grønne og blå ressourcer, der 

karakteriserer Norddjurs. Det grønne i landet og kysten 

ved vandet tiltrækker tilflyttere, der gerne vil være tæt-

tere på naturen. For virksomheder rummer kommunen 

naturlige produktionspotentialer i form af omgivelserne 

og naturen.

 

Vækst gennem bæredygtig bosætning og erhverv er  

de helt overordnede mål for Norddjurs Kommune. Flere 

borgere og et dynamisk erhvervsliv er forudsætningen for, 

at vi får en stærk kommune, og at alle her i Norddjurs kan 

leve et trygt, godt og aktivt liv, hvor sammenhængskraften 

i kommunen har stor betydning for den sociale trivsel og 

den almene sundhedstilstand. Vi skal arbejde innovativt og 

målrettet for at udvikle byerne og erhvervet med forank-

ring i FN’s verdensmål #4, #8, #11 og #12.

 

For at fokusere den strategiske satsning på erhverv  

og bosætning inddeles kommunen i fire bybånd: øst,  

syd, midt og vest. Potentialerne for erhvervs- og  

be folkningsvækst ligger primært indenfor bybåndene. 

Bybånd øst
Bybåndet rummer kultur- og fritidsinstitutioner som  

Pavillonen og Grenaa Idrætscenter. Kattegatcenteret  

spiller en stor rolle som besøgs- og undervisningsorgan 

for folk i alle aldre. Grenaa by og havnen som motor for 

vækstsamarbejder med bl.a. Halmstad og Aarhus Univer-

sitet. Området har et helt særligt vækstpotentiale, både i 

forhold til bosætning og erhverv. Her har både små og store 

virksomheder de bedste muligheder for at udvikle sig og 

skabe vækst, så der er arbejdspladser til borgere både i og 

uden for Norddjurs.

Bybånd syd
Bybåndet indrammer Trustrup, Lyngby, Ålsø og Ålsrode 

og skaber et vækst-bybånd. Her er nærheden til Aarhus 

knyttet med letbanen og dermed et stort potentiale 

for vækst og udvikling. Bybånd syd knyttes stærkt med 

Grenaa og de services, som findes der.  Bybåndets karak-

teristika skal styrkes gennem tiltag fastsat i budgetaftale 

2020-23. Her skal ske en revidering af udviklingsplanen 

for Lyngby-Trustrup, sådan hele bybåndet indarbejdes. 

Bybåndet skal udvikles efter principperne om samskabel-

se og klyngedannelse, sådan at mobilitetskvaliteter som 

letbanestationen, hovedvejsadgangen og muligheden for 

byggegrunde tilsammen skaber vækst og tilflytning til 

bybåndet. 

Bybånd midt
Bybåndet består af byerne Ørum, Glesborg og Bønnerup. 

Funktionelt støtter byerne hinanden, og vækstpoten-

tialerne i området skal udnyttes endnu mere og skabe  

en naturlig forbindelse til kystbåndet, som Bønnerup  

også er en del af. Bybåndet særegner sig ved sin  

skov- og kystnærhed. 

Bybånd vest
Bybåndet har Auning som motor og er kendetegnet  

ved en grøn og naturrig profil med sin placering tæt  

på Løvenholm Skov og Randers Fjord. Byerne Allingåbro 

og Ørsted supplerer Auning både i forhold til funktioner, 

vækst og udvikling. Dette bybånd rummer store po-

tentialer for tilflytning grundet sin nærhed til Århus og 

Randers, men også i forhold til virksomhedernes mulig-

heder for at etablere sig og vækste midt i det grønne 

Norddjurs. Områdets muligheder for udstykning og plads 

til tilflytning udmærkes. Sammen med at Auning står 

overfor et by- og klimaudviklingsprojekt omkring Auning 

Skole og Auning Idræts- og Kulturcenter.

 

Bybåndene danner en samhørighed mellem byerne 

indenfor bybåndene, men også imellem bybånd, hvor 

målrettet og tilpasset mobilitetsindsats binder opland 

og bybånd sammen. Mobiliteten tilpasses det enkelte 

områdes behov, sådan at bybåndene er stærkt bundet op 

af kollektive transporttilbud til både Randers og Aarhus. 

Mens landdistrikterne kobles op af mobilitetstilbud, der 
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udarbejdes i partnerskaber med det enkelte område.  

Der vil derfor være en differentieret mobilitetsindsats  

i kommunen. Det skal være trygt at bo og arbejde i den 

grønne og blå kommune, med udsigt til en tryg og stabil 

fremtid, hvor samfundet er klimatilpasset og har fokus på 

de smarte bæredygtige valg, som understøtter den grøn-

ne og innovative udvikling for produktion og forbrug. Den 

bæredygtige grønne udvikling skal understøttes i stærke 

partnerskaber med borger, frivillige og erhvervet. 

Muligheder hele livet
Norddjurs rummer plads til nye udstykninger og der er 

plads til vækst samtidig med, at her er højt til loftet. 

Her er man altid tæt på den grønne natur og blå kyst, 

uden at være langt fra et bybånd. Bybåndene er tæt for-

bundne bysamfund, som ligger i henholdsvis den vestlige, 

midterste, sydlige og østlige del af kommunen. Så selvom 

man ikke bor i et bybånd, er man stadig knyttet til de 

byfunktioner, der er nødvendige for at leve det gode liv. 

Byerne i Norddjurs skal kunne tilbyde ”hele pakken” for 

et liv med muligheder i tæt forbindelse med naturen og 

vandet. Det kan de færreste byer på egen hånd, derfor 

ses de i indbyrdes samspil og netværk med hinanden.  

De supplerer hinanden og deles om funktioner. De min-

dre byer kobler sig på de større byer i kommunen med 

udgangspunkt i bybåndene. De fire bybånd har alle deres 

særegne forcer, som gør dem forskellige fra hinanden, 

men i deres helhed komplementerer de hinanden og 

åbner mulighederne. 

 

Hele Norddjurs rummer muligheder, også landdistrik-

terne, hvor klyngedannelser og samskabelsesinitiativer 

løfter lokalområderne. På landet er der plads til at leve 

det gode liv med respekt for områdets natur og kultur, 

hvor de nødvendige byfunktioner aldrig er længere  

væk end det nærmeste bybånd.

 

Et liv med kvalitet er også afhængigt af de gode 

forbindelser, som skaber sammenhæng bybåndene 

imellem og internt i bybånd vest, midt, syd og øst. 

Forbindelserne internt i kommunen og til omverdenen 

skal være fleksible for dem, der bor her, og sikre den 

fortsatte fremgang. Det skal være muligt at opsøge de 

funktioner, som bybåndene tilbyder, uanset hvor i kom-

munen man bor. Derudover skal kommunens mobilitets-

tilbud også gøre det muligt at bo i Norddjurs Kommune 

og arbejde i en anden kommune.

Vækst gennem bosætning og erhverv
Erhvervsudvikling er fundamentet for Norddjurs  

Kommunes fremdrift og bæredygtighed, i forhold til 

arbejdspladser, bosætning og velfærd. Samtidig er det 

gode fritids- og arbejdsliv også afgørende for fortsat 

vækst og dynamik. Derfor er det vigtigt at finde svarene 

på, hvordan alle i fællesskab kan skabe en stærk  

kom mune med respekt for fremtidige generationer.

Norddjurs Kommune er en traditionel og moderne pro-

duktionskommune og en servicefag kommune, der har 

rod i naturens ressourcer på land og ved vand. Samtidig 

er der en stærk tradition blandt menneskene i Norddjurs 

for at udvikle potentialer i samspillet mellem mennesker 

og naturen. Norddjurs har derfor formået at omstille sig 

til en moderne erhvervskommune, med særlige kvalite-

ter som videreudvikles i samarbejde med det østjyske 

vækstcenter, stadig med udgangspunkt i blå og grønne 

erhverv. Værdifulde fælles- og partnerskaber er med til 

at skabe et Norddjurs, vi alle er stolte af at være en del 

af og gøre det til et endnu bedre sted at leve for os alle. 

Med udgangspunkt i dygtige og moderne produktionsvirk-
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somheder har Norddjurs gode forud sætninger for vækst og 

udvikling i både bybånd og land distrikter. Derfor arbejder 

Norddjurs Kommune med at styrke rammebetingelserne 

for erhvervslivets udvikling, hvor der er plads til eksi-

sterende erhverv såvel som nye erhvervstyper indenfor 

eksempelvis bæredygtighed, grøn omstilling og fremtidens 

fødevarer, herunder også havets ressourcer. 

 

For at understøtte erhvervets muligheder skal der være 

kompetent og hurtig erhvervsservice, samt gode og sam-

menhængende transportforbindelser på land og via part-

nerskabet med Halmstad. Det gælder også forbindelser 

med fly, færger og tog samt den grønne letbaneforbin-

delsen mellem Grenaa og Aarhus. Potentialet i Norddjurs’ 

centrale beliggenhed giver muligheder for en bredere 

sammenhæng med Norden, Europa og resten af verden 

med omtanke for Norddjurs’ grønne og blå profil.

 

Et åbent blik mod omverdenen bidrager med udviklings-

potentialer, hvor Norddjurs er en del af et større arbejds-

kraftsområde i bevægelse. Vi arbejder aktivt med en 

offensiv og målrettet erhvervspolitik, inden for alle  

vores erhverv, med øje for fremtidens muligheder og 

poten tialer for at sætte Norddjurs Kommune på kortet 

som en grøn og blå erhvervskommune.
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I Norddjurs Kommune udgør kystlinjen rygraden i kom-

munens logo. Det er der en grund til. Den varierede kyst 

tiltrækker såvel fastboende som turister, og er en del af 

Norddjurs Kommunes DNA. Kysten rummer et stort po-

tentiale, som langt flere kan få glæde af. Derfor ønsker 

kommunen at være lokomotiv for en udvikling, der kan 

forløse kystens potentiale, binde de mange eksisterende 

aktiviteter sammen og skabe helt nye tilbud, som kan 

øge turisme og bosætning og skabe bedre forhold for lo-

kalbefolkningen og for erhvervslivet. Norddjurs Kommune 

og Djursland byder på en bred vifte af værdifulde natur- 

oplevelser og rekreative muligheder, som skal understøttes 

og udvikles. Rig natur og et alsidigt udeliv handler ikke 

kun om tilgængelighed, men også om indhold. Derfor vil 

vi arbejde for at øge naturindholdet, funktionaliteten 

og mulighederne for at komme ud i det fri. Planlægning 

og forvaltning er med til at sikre, at kvaliteten højnes, 

samtidig med at vi imødekommer de mange forskellige 

behov for udeliv. Et aktivt udeliv er med til at øge folke-

sundheden og læring hele livet. Vi skal arbejde målrettet 

for at udvikle og skabe mulighederne med forankring i FN’s 

verdensmål #3 (sundhed og trivsel), #4 (kvalitetsuddannel-

se) og #12 (ansvarlig forbrug og produktion).

Livet og oplevelserne med Kattegat som nabo
Djurslands nordkyst udgør Norddjurs Kommune nordlige 

grænse, og rummer alle danske kysttyper, med undta-

gelse af klippekyst. Det varierede kystlandskab er uens 

påvirket af aktuelle og fremtidige havvandsstigninger  

og stormfloder. Baglandet skal derfor bevares gennem 

forskellige initiativer, der prioriterer bebyggelse, jord-

brugsværdier, natur og andet afhængigt af kysttypen.

Norddjurs Kommunes kystlinje fra Naturpark Randers-

fjord i vest til Glatved Strand og Anholt i øst, åbner for 
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”Kystlinjens utallige muligheder giver potentiale for 

en styrket sammenhængskraft og en fælles identitet, 

der rækker langt ind i landet.”
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muligheder for varierede oplevelser,  

uanset om man elsker den rå og uspol-

erede natur, om man er til hyggelige 

havnemiljøer eller kystens mange fine 

badestrande. Forskellighederne i kysten, 

den tilknyttede natur, det liv og aktivi-

teter, der skabes rundt om, skal styrkes 

gennem samskabelse, partnerskaber og 

innovative samarbejder fx klyngesamar-

bejder. Arbejdet for et samlet kystbånd 

understøttes gennem en kyststrategi for 

bæredygtig turisme, bosætning og land-

distriktsudvikling. Her er Grenaa, Bønne-

rup og Fjellerup sammen med Naturpark 

Randers Fjord bærende for udviklingen  

af den oplevelsesrige kystbånd.

Kysten er også et bindeled på tværs af 

kommunegrænsen, hvor man i Syddjurs kan 

opleve naturområdet Mols Bjerge. Mod nord 

og øst indgår nordkysten i en vandrerrute, 

Nordsøruten, mens Naturpark Randers Fjord 

byder på naturskønne oplevelser.

Anholt ligger helt særligt midt i Kattegat. 

Anholt rummer en helt særlig naturople-

velse, hvor 85 % af øens areal er dækket 

af et stor naturområde Ørkenen. Her er 

en helt unik landskab med en særlig geo-

logi og flora og fauna. På Anholt opleves 

naturen helt tæt på om man blot er på 

dagsvisit, weekendtur eller et længere-

varende besøg. Anholt har en helt særlig 

sjæl og er et drevet af stærk borgeren-

gagement, hvor samskabelse og samar-

bejder er nøglen til at lykkes. Indsatsen 

for samskabelse og udvikling af Anholt er 

prioriteret i budgetaftale 2020-23.

Variationen er noget af det, der binder 

kystbåndet sammen, og en rejse langs 

Djurslands nordkyst og dets bagland 

styrkes af, at byerne byder på en varieret 

oplevelse. Kystlinjens utallige muligheder 

giver potentiale for en styrket sammen-

hængskraft og en fælles identitet, der 

rækker langt ind i landet. Identiteten 

skal styrkes gennem bæredygtig turisme, 

bosætning og landdistriktsudvikling. 

Oplev kysten og den rige natur
Vi har i naturen utallige muligheder for  

at være aktive. Stier skaber adgang, giver 

gode muligheder for friluftsliv og binder 

interessepunkter, landskaber og oplevel-

sesmuligheder sammen. 

Af hensyn til muligheden for at opleve  

de naturmæssige værdier og af hensyn til 

folkesundheden er det vigtigt at udbygge 

mulighederne for at så mange som muligt 

får let og uhindret adgang til at færdes 

ad kortlagte stier og ruter på bæredygtige 

måder, som er i tråd med den natur som 

skal opleves. Mobiliteten skal styrkes for 

både lokale og turister i områderne, så  d 

et er nemt at komme rundt og planlægge 

besøg uanset om besøget er i bil, på cykel 

eller til fods. Formidlingen og muligheder-

ne for at planlægge turen skal være let 

tilgængelige, uanset om man ønsker op-

levelserne udbygget analogt eller digitalt. 

Kysten og naturens potentialer skal derfor 

understøttes og udvikles gennem en sam-

let kyststrategi og en naturstrategi efter 

ideologien: ”vild med vilje” Den blå kyst 

og den grønne natur på Djursland er byens  

lunger, hvor det er muligt at få højt til 

loftet og opleve det grønne og det blå om 

det er på dagsture eller med overnatning i 

det fri eller som gæster i en af byerne. 
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Plan- og udviklingsstrategien har til formål at sætte retning for den udvik-

ling, kommunalbestyrelsen ønsker. Som strategi forud for kommuneplanen 

sætter plan-og udviklingsstrategien retningen for den kommende revision  

af kommuneplanen. I arbejdet med plan- og udviklingsstrategien er der  

gjort et stort forarbejde til revision af kommuneplanen. 

Hvert af de to pejlemærker for tværgående udvikling i hhv. bybånd og kyst-

bånd i plan og udviklingsstrategien vil give anledning til revision af kommu-

neplanen. Herudover vil kommuneplanen revideres med baggrund i seneste 

planlovsændring, hvor der fx stilles krav om planlægning for produktionser-

hverv, landsbyplanlægning, planlægning for forebyggelse af oversvømmelse 

og erosion, planlægning for bæredygtige bysamfund, samt planlægning for 

større tekniske anlæg. Samt indarbejdelse af en tværgående indsats for  

biologisk mangfoldighed og bæredygtige naturoplevelser i by og land.

 

Derfor vil det være nødvendigt med en delvis revision af kommuneplanen, 

hvor emnerne indarbejdes. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse vedtagelsen 

af plan-og udviklingsstrategien besluttet, at en delvis revision af kommune-

planen med indarbejdelse af ovenstående emner påbegyndes i år 2020. 
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Vedtagne kommuneplantillæg
Tillæg 1 til Kommuneplan 2017:
Boligområde ved Akacievej i Auning

Tillæg 2 til Kommuneplan 2017:
Forsyningsanlæg - Vivild Varmeværk

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017:
Byudvikling nord for Trustrup

Tillæg 5 til Kommuneplan 2017:
Granbakkevej, Allingåbro

Tillæg 6 til Kommuneplan 2017:
Boligområde i Auning Øst

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017:
Forsyningsanlæg, Auning Varmeværk

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017:
Boligområde, Voldby

Tillæg 9 til Kommuneplan 2017:
Dagligvarebutik Auning

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017:
Erhvervsområde nord for Bredstrupvej i Grenaa

Tillæg 11 til Kommuneplan 2017:
Erhvervsområde ved Hesselvang i Grenaa

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017:
Feriecenter ved Bønnerup Strand

Tillæg 13 til Kommuneplan 2017:
Boligområde Vester Hesseldal

Tillæg 14 til Kommuneplan 2017:
Boliger på Nørgaardsvej i Auning (skovparceller)

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017:
Lyneborg Grønt

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017:
Anholt Havn

Vedtagne lokalplaner
Lokalplan 066-707 Udvidelse af Grenaa Havn

Lokalplan 067-707 Sommerhusgrunde ved Hegedal Strand

Lokalplan 068-707 Boligområde Auning Øst – Porsbakkevej

Lokalplan 069-707 Granbakkevej, Allingåbro

Lokalplan 070-707 Boliger på Bakkesvinget i Auning

Lokalplan 071-707 Center- og boligområde, Åbyen i Grenaa

Lokalplan 072-707 Boligområde i Gjerrild

Lokalplan 073-707 Boligområde i Auning Øst

Lokalplan 075-707 Blandet bolig og erhverv,  

Voldby (Gamle plejehjem

Lokalplan 076-707 Boligområde ved Akacievej i Auning

Lokalplan 077-707 Dronningens Ferieby, Grenaa

Lokalplan 078-707 Forsyningsanlæg - Vivild Varmeværk

Lokalplan 079-707 Forsyningsanlæg, Auning Varmeværk

Lokalplan 080-707 Boliger på Drivhusgrunden i Auning

Lokalplan 081-707 Dagligvarebutik i Auning

Lokalplan 085-707 Erhvervsområde nord  

for Bredstrupvej i Grenaa

Lokalplan 089-707 Sommerhusområdet Klitten i Grenaa

Lokalplan 092-707 Boliger på Nørgaardsvej  

i Auning (skovparceller)

Lokalplan 093-707 Boligområde ved Ådiget i Grenaa
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Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 

25. oktober 2018, skal alle fysiske planer, som skønnes 

at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. 

Norddjurs Kommune har foretaget screening af nær-

værende plan-og udviklingsstrategi og vurderer som 

planmyndighed, at strategien ikke vil få væsentlig  

indvirkning på miljøet, og at den derfor skal ikke  

miljøvurderes. 

Strategien giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, 

der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Strategien påvir-

ker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde  

og strategien får ikke en væsentlig indvirkning på  

miljøet, jf. kriterierne i lovens bilag 3.
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