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Offentliggørelse 

Dato: 20. september 2022 

Journalnr.: 22/2964 

 

Forslag til lokalplan 116-707 for offentlig formål med boliger, Plejecenter Tegl-
værksvej i Auning og kommuneplantillæg nr. 12. 
 

Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune har den 13. september 2022 vedtaget 

forslag til lokalplan 116-707 for offentlig formål ved Teglværksvej i Auning og kommu-

neplantillæg nr. 12. Forslagene sendes nu i offentlig høring i 8 uger.  

 

Lokalplanforslagets indhold 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge et plejecenter og er et led i at 

realisere 1. etape af ældrebolighandlingsplanen for Norddjurs Kommune. Lokalplanen 

giver mulighed for en anvendelse til offentligt formål, herunder døgninstitution med 

døgnbemanding og boliglignende karakter, ældrevenlige tæt-lave boliger, daginstitu-

tion for brugere i dagtimerne - herunder eksempelvis ergoterapi og aktivitetscenter 

samt til sundhedsinstitution -herunder eksempelvis genoptræningscenter, hospice og 

lægehus. 

 

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af grønne opholdsarealer og sikrer anlæg til 

klimatilpasning og regnvandshåndtering. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for be-

byggelsen så den i sin udformning harmonerer med bebyggelsen i omkringliggende bo-

ligområder. 

Lokalplanområdet får én udkørsel til Teglværksvej. Varetilkørsel begrænses til hver-

dage, mandag - fredag mellem kl. 7 og 17. 

 

Kommuneplantillægsforslagets indhold 

Den sydligste del af lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 
1B.14: Boliger og offentligt formål, herunder institution. Den nordligste del af lokal-
planområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1B.19: Boliger. Tillæg 
nr. 12 til kommuneplan 2021 giver mulighed for, at der i rammeområde 1B.19 udover 
boliger også kan være offentligt formål. 

Offentlig høring 

Forslaget er offentliggjort fra 20.09.22 til 15.11.22. 

 

Bemærkninger og ændringsforslag til planen skal sendes til plan@norddjurs.dk eller til 

Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 15. november 

2022, hvorefter de vil indgå i den videre behandling af sagen. Husk at oplyse navn og 

adresse. 

 

Dit høringssvar, navn og adresse offentliggøres i forbindelse med den politiske behand-

ling.  
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Afgørelse om miljøvurdering 
I forbindelse med forslag til lokalplan 116-707 og kommuneplantillæg nr. 12 er der fo-

retaget en miljøscreening i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kommunen 

har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for den nærværende plan. 

Dette er begrundet med:  

- At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.  

- At planen ikke omfatter mulighed for projekter, der er nævnt i lovens bilag 1 og 2.  

 

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering kan påklages til Planklage-

nævnet.  

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klagepor-

talen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk. Her logger du som borger 

på linket www.borger.dk, og som virksomhed på linket www.virk.dk.  

Klagen er indgivet, når den er lagt ind i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 

gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 

1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, senest den 18. oktober 2022.  

 

Søgsmål 

Du kan indbringe afgørelsen for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra afgø-

relsen er offentlig på kommunens hjemmeside, www.norddjurs.dk.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.norddjurs.dk/

