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Offentliggørelse 

Dato: 11. januar 2023 

Journalnr.: 21/1554 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan 110-707 for nyt lokalcenter ved Århusvej i 
Grenaa og udbygningsaftale om infrastrukturanlæg 
 
Norddjurs Kommunalbestyrelse har endeligt vedtaget lokalplan 110-707 for nyt 
lokalcenter ved Århusvej og udbygningsaftale om infrastrukturanlæg.  
 

Den politiske behandling kan ses på 13-12-2022 | MeetingPlus [da] (meetings-

plus.dk) 
 
Lokalplanens indhold  
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer anvendelsen til dagligvarebutik-
ker, udvalgsvarebutikker, publikumsorienteret serviceerhverv, én dobbeltvaske-
hal og ét tankanlæg. Der er også bestemmelser om bebyggelsernes omfang, høj-
der, etageantal og facadematerialer samt skiltning og parkering.  
 
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalplanområdet må maksimalt 
være 3.000 m2. Den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 1.200 m² inkl. 
personalefaciliteter, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.000 
m2  inkl. personalefaciliteter.  
 
Udbygnignsaftale om infrastrukturanlæg 
Planloven giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale 
om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller 
uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen. I forbindelse med 
denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af: 

1. Flytning af eksisterende vejadgang fra Århusvej til McDonalds og forlæn-
gelse af venstresvingsbanen mod nord for at sikre ekstra opmarchplads 
ved venstresving, så den gennemkørende trafik ikke oplever øget vente-
tid. Den forlængede svingbane afsluttes med et nyt krydsningspunkt på 
Århusvej til fodgængere til McDonalds. 

2. Etablering af ny venstresvingsbane til ny vejadgang til centerområdet fra 
Århusvej. Den nødvendige plads til venstresvingsbanen tilvejebringes ved 
inddragelse af skillerabatterne i begge vejsider på Århusvej til kørebane-
areal. Mellem den nye venstresvingsbane og den eksisterende svingbane 
ved Fuglevænget etableres et nyt krydsningspunkt på Århusvej til fod-
gængere, der skal på tværs af Århusvej til det ny centerområde.  

 
 
Klagevejledning 
Ifølge Planloven kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan 
klage, hvis du ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at 
træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen ef-
ter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 
 

https://norddjurs.meetingsplus.dk/committees/kommunalbestyrelsen/13-12-2022
https://norddjurs.meetingsplus.dk/committees/kommunalbestyrelsen/13-12-2022
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Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Kla-
geportalen, som du finder et link til på forsiden af www.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 beta-
lingskort i Klageportalen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 8. februar 
2023. 
 
Søgsmål 
Du kan indbringe afgørelsen for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra 
afgørelsen er offentlig på kommunens hjemmeside, www.norddjurs.dk. 
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