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Lokalplanen er udarbejdet af:
Sweco Architects i samarbejde med Norddjurs Kommune

VEJLEDNING

LÆSEVEJLEDNING
Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og 
en bestemmelsesdel.
I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og ind-
hold samt intentionerne med planen.
Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til 
anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse 
med overordnede landsplandirektiver, kommuneplanen samt 
vedtagne forsyningsplaner.
Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen 
medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksiste-
rende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bin-
dende for fremtidige ændringer og nyanlæg.
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REDEGØRELSE

Visualisering af en nye dagligvarebutik tættest på Ringvejen. View set mod sydvest fra det centrale 
parkeringsareal.

Bebyggelse
Bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter. Der 
kan opføres bebyggelse i 1 og 2 etager. Der er mulighed for at 
anvende traditionelle materialer, men der er også åbent for 
alternative materialer og byggemetoder. Bebyggelse nærmest 
Ringvejen og Århusvej skal have facader, der fremtræder i 
blankt murværk af tegl i jordfarver eller i rød/gullige nuancer, 
der spiller sammen med de omkringliggende bebyggelser. 

Lokalplanen sikrer areal til opsætning af støjafskærmning mod 
naboområdet mod nord og nordøst.

Grønne friarealer
Lokalplanen sikrer grønne friarealer langs Ringvejen, letbanen 
og internt i området. Grønne friarealer tilsås med forskel-
lige typer af græsser og blomster, der primært fremstår med 
naturkarakter, der kun klippes 1-2 gange om året. Enggræsset 
skaber levesteder for insekter, svampe og dyr og understøtter 
biodiversiteten. Langs med letbanen plantes der træer.

Veje
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Århusvej. Internt i området 
sikres der sti og gangarealer til de bløde trafikanter. Der kan 
etableres anlæg til regnvandshåndtering i forbindelse med 
vejanlægget såsom render, lunker, faskiner og regnvandsbede.

Langs Århusvej gælder en vejbyggelinje på 10 m fra 
vejmidte med tillæg på 1,5 x højdeforskellen mellem 
kørebane og terræn samt mindst 1 meter til passage. 
Langs Ringvejen gælder en vejbyggelinje på 25 m fra 
vejmidte med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kø-
rebane og terræn samt mindst 1 m til passage. 
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Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form 
af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til 
Museumsloven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, 
i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal 
straks anmeldes til Museum Østjylland (tlf.  8712 2600).

Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er beliggende i områdeklassificeret zone. 
Områdeklassificering betyder, at overjorden som udgangspunkt 
må forventes at være lettere forurenet. Bortskaffelse af over-
skudsjord er derfor underlagt retningslinjerne i Jordflytnings-
bekendtgørelsen om prøvetagning, analyse og anmeldelse af 
jord. Hvis man flytter jord (mere end 1 m³) fra områdeklas-
sificerede ejendomme, skal jordflytningen altid anmeldes til 
kommunen.

En del af lokalplanområdet er desuden V1 kortlagt. Her gælder 
også Jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser om prøve-
tagning, analyse og anmeldelse af overskudsjord. Desuden er 
der pligt til at søge tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til 
enhver form for bygge- og anlægsarbejde, såfremt der bliver 
tale om særligt følsom arealanvendelse, fx beboelse, eller 
ejendommen er beliggende i et område med offentlig indsats, 
fx drikkevandsinteresser. 

Såfremt der i forbindelse med anlæg eller nybyggeri findes 
tegn på ukendt forurening, skal arbejdet standses øjeblikkeligt 
og kommunen underrettes, således at der kan iværksættes 
foranstaltninger til forhindring af følgevirkninger.

Støjforhold
Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anled-
ning til væsentlige støjgener – hverken i eller uden for lokal-
planområdet. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte 
vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes. 

Inden ibrugtagning skal det sandsynliggøres, at den pågælden-
de virksomhed kan overholde de gældende støjgrænser.

Der er i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen blevet foreta-
get beregninger for at sandsynliggøre at de tilladte funktioner 
kan overholde de vejledende støjgrænser. På baggrund heraf 
sikrer lokalplanen mulighed for at opsætte støjafskærmning 
mod naboområdet mod nord og nordøst.

Hvis der i forbindelse med byggearbejder gennemføres større 
støv- og støjfrembringende nedrivningsarbejder, og/eller støv 
og støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt, skal 
sådanne anmeldes til miljømyndigheden jf. bekendtgørelse om 
miljøregulering af visse aktiviteter.

Drikkevandsinteresser - OSD og NFI
Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser.

Jordforurening
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Teknisk forsyning

Spildevand
Området er omfattet af spildevandsplanen opland 05.2, som 
er fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. 

Regnvand
Der kan forventes krav om lokal forsinkelse i forbindelse med 
tilslutning af tag- og overfladevand til spildevandsselskabets 
kloaksystem. Som udgangspunkt skal regnvand fra grunden 
forsinkes til en afledning, som svarer til 30 % befæstelse. 

Hvis der skal etableres LAR-anlæg med nedsivning af regn-
vandet, skal det sikres, at der på nedsivningsarealerne ikke 
forefindes jordforurening, idet grunden er kortlagt som muligt 
forurenet.

Så vidt det er muligt, skal regnvand og spildevand holdes ad-
skilt på grunden som forberedelse til evt. kommende separat-
kloakering.

Afledningen af spildevand og regnvand kræver godkendelse af 
Norddjurs Kommune.

Vand
Lokalplanområdet er omfattet af vandforsyningsplanen.
Lokalplanområdet forsynes fra Vandcenter Djurs.

Varme
Området er omfattet af varmeplanen og skal forsynes fra Gre-
naa Varmeværk med tilslutningspligt til den kollektive varme-
forsyning.

Internetforbindelse - fiber/bredbånd
I forbindelse med gravearbejdet til byggemodning af området 
bør det overvejes at etablere højhastighedsforbindelse til 
internettet. Evt. som forberedelse i form af nedgravning af 
tomrør.

Renovation 
Indsamling og behandling af affald forestås af Reno Djurs.

Klimatilpasning
I forbindelse med klimaforandringerne vil der være øget risiko 
for oversvømmelse både fra grundvand, vandløb, havvand og 
regnvand. 

Oversvømmelser fra overfladevand sker primært i forbindelse 
med skybrudshændelser i sommerhalvåret samt ved oversvøm-
melser fra nærliggende vandløb i forbindelse med skybrud og 
stormhændelser. Som et resultat af den øgede mængde regn 
vil også grundvandet stige og til tider skabe oversvømmelser. 
Det er ejers eget ansvar at beskytte sin ejendom mod disse 
ekstremhændelser enten ved midlertidig beskyttelse eller per-
manente løsninger. 

Lokalplanområdet er ikke særligt truet af oversvømmelse, 
men en høj befæstelsesgrad på grunden vil kunne medføre 
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Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og udde-
legerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/
eller til fagforvaltning.
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5.2 Inden for lokalplanområdet skal der etableres sti og 
gangarealer til de bløde trafikanter.

Parkering
5.3 Der skal etableres parkeringspladser indenfor lokalpla-

nområdet der opfylder områdets behov. Parkeringsplad-
serne skal dimensioneres iht. vejreglernes anbefalinger. 
Der skal min. anlægges 1 p-plads pr. 25 m² bruttoeta-
geareal til butiks- og restaurations formål samt min. 1 
p-plads pr. 100 m² bruttoetageareal til lager. Der skal
etableres 1 handicapparkeringsplads pr. 25 påbegyndt
parkeringspladser.

Parkering skal placeres inden for areal udlagt hertil jf. 
kortbilag 3.

5.4 Der skal etableres min. 1 cykelparkering pr. 100 m² bu-
tik, serviceerhverv mv.

5.5 Veje og parkeringsarealer kan indrettes til håndtering 
af overfladevand ved brug af render, lunker, faskiner og 
regnbede. 

6.0 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bygninger må kun opføres inden for de udlagte byggefel-
ter vist på kortbilag 3. Varegårde,  affaldsskure mv skal 
ligeledes placeres inden for byggefelterne.

6.2 Kundevognshuse, teknikhuse, overdækket cykelparke-
ring og overdækket elladepladser må placeres uden for 
byggefelterne. Der må maksimalt etableres 300 m² se-
kundær bebyggelse inden for lokalplanområdet.

6.3 De enkelte byggefelter må bebyggelse med et brutto-
etageareal som følger:

Byggefelt A: max 2.700 m²
Byggefelt B: max 800 m²
Byggefelt C: max 1.700 m²
Byggefelt D: max 1.500 m²
Byggefelt E: max 150 m²
Byggefelt F: max 250 m² 

6.4 Bygninger inden for byggefelt A, D, E og F må opføres i 1 
etage.

Bygninger inden for byggefelt B og C må opføres i 2 eta-
ger.

6.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må 
være højere end 8,5 m målt fra eksisterende terræn 
eller fra et fast sat niveauplan i henhold til bygningsreg-
lementets regler. 

6.6  Bebyggelse inden for byggefelt A skal mod nord over-
holde det skrå højdegrænseplan således at bygningshøj-

Note til 6.3 
Byggefelterne på kortbilag 3 har 
en størrelse som angivet nedenfor: 
Byggefelt A: ca. 3.020 m² 
Byggefelt B: ca. 600 m² 
Byggefelt C: ca. 940 m² 
Byggefelt D: ca. 2.075 m² 
Byggefelt E: ca. 150 m² 
Byggefelt F: ca. 420 m²

Note til 5.3 
Ved ansøgning om byggetilladel-
se skal indsendes opgørelse for 
parkeringsbehov i form af angi-
velse af kunde/bruger antal og 
flow (tidsmæssige udskiftning)
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maks. bredde på 1,5 m. Pylonen ved Ringvejen må have 
en højde på max. 12 m til skiltets overkant og en max. 
bredde på 3 m. Udskiftning af eksisterende pylon* med 
ændrede dimensioner forudsætter en godkendelse fra 
Vejdirektoratet

Ud over de to ovennævnte pyloner, kan der opsættes et 
mindre henvisningsskilt ved Aarhusvej ved den sydlige 
vejadgang. Dette skilt må have en en højde på maks. 
2,1 m til skiltets overkant og en maks. bredde på 0,6 m.

8.2 Skilte og pyloner må ikke udføres med blinkende eller 
bevægeligt lys. Man kan efter kommunalbestyrel sens til-
ladelse i hvert enkelt tilfælde opføre skilte og skiltepy-
loner med kun bagudvendt belysning (Corona belysning), 
eller indvendig belysning af bogstaver og logoer. Dette 
kun når det ikke er til ulempe i forhold til omgivelserne.

Skiltebelysning skal ske fra en diskret og velafskærmet 
lyskilde opsat sammen med det skilt som belyses.

8.3  Der må opsættes facadeskiltning. Skilte skal fremstå 
som et arkitektonisk tilpasset element på bygningens 
facade. Skiltning skal være udformet enten som bogsta-
ver sat direkte på facaden med en maksimal højde på 1 
m, eller som et skilt på maksimalt 1,5 m i højden og 3 
m i længden.Facadeskilte skal holdes inden for facadens 
afgrænsning. 

Facadeskilte kan belyses som coronabelysning. Der må 
ikke etableres belysning af skilte eller facader i form af 
spots placeret på terræn.

8.4  Opklæbning af folie på hele fladen af butiksvinduer må 
ikke finde sted. Opklæbning af bogstaver og bomærke 
i op til en 1/4 af butiksvinduets glasfelt er dog tilladt. 
Der kan i forbindelse med f.eks. udsalg - maksimalt 3 
uger i sammenhæng – opklæbes mindre skilte på butiks-
vinduer.

8.5 Der må ikke opsættes flagstænger, LED-skærme, rul-
lende reklamer eller billboards i lokalplanområdet eller 
på bygningen.

8.6 Flagliner, bannere mv. må kun efter særlig tilladelse i 
hvert tilfælde opsættes på facader og over offentligt 
vejareal for kortere tidsrum i forbindelse med særlige 
begivenheder.

8.7 Al skiltning og reklamering skal fjernes senest 4 uger 
efter en forretnings ophør

9.0 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn

9.1 Der skal ved den enkelt butiks indgang sikres min. 10 m² 
til et ankomstareal/torveareal. 

9.2 Der udlægges grønt friareal i princippet som vist på 
kortbilag 3. 

Note til 8.1 
*Pylonen er lovlig opført med
tilladelse fra daværende
vejmyndighed.
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anhængere, containere, større både og uindregistrerede 
køretøjer og lign., må ikke opbevares på en ejendoms 
ubebyggede arealer. Bestemmelsen omfatter ikke joller, 
kanoer og kajakker.

9.9 Ved projektering skal der reserveres de nødvendige 
arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i 
overensstemmelse med Reno Djurs regulativer. 

9.10 Anlæg til opbevaring og håndtering af affald skal place-
res i forbindelse med bygningerne og afskærmes.

10.0 Teknisk forsyning, ledningsanlæg og belysning

10.1 Ledningsanlæg må kun fremføres under terræn som 
jordkabler.

10.2 Skabe fra forsyningsvirksomheder skal integreres harmo-
nisk i bebyggelsesplanen.

10.3  Spildevand og regnvand skal afledes i overensstemmelse 
med kommunens gældende spildevandsplan, samt i hen-
hold til en meddelt spildevandstilladelse. Spildevand 
skal afledes til forsyningens spildevandsled ning. Tag- og 
overfladevand skal ligeledes afledes til forsyningens 
afløbssystem, men skal forsinkes til en afledning, som 
svarer til 30 % befæstelse.

Der kan placeres anlæg til håndtering af overfladevand 
på de grønne fællesarealer samt vej- og parkeringsareal 
som anvist i §§ 9.3 og 9.5. 

Så vidt det er muligt, skal regnvand og spildevand 
holdes adskilt på grunden som forberedelse til evt. 
kom¬mende separat kloakering.  

10.4  Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning fra Vandcen-
ter Djurs.

10.5 Der kan etableres anlæg til alternativ energiforsyning, 
som f.eks. jordvarmeanlæg, solvarmeanlæg og solcelle-
anlæg. Disse skal placeres som anvist i §7.4.

10.6  Belysning af parkeringsarealer, veje, sti- og friarealer 
må kun udføres som parkbelysning på lave standere, i 
en højde på maks. 4 m og/eller armaturer placeret på 
bygning, maks. 4 m over terræn. Ved opsætning af be-
lysning skal det sikres, at der ikke opstår blændingsge-
ner.

11.0 Servitutter 

11.1 Der er ikke tinglyst servitutter indenfor lokalplanområ-
det, som skønnes at være i modstrid med lokalplanens 
bestemmelser. 

Lokalplanen aflyser således ingen servitutter.
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af et reklameskilt på matr.nr. 117 indenfor byggelinjen 
mod Ringvejen.   

 Påtaleret: Vejdirektoratet

Matrikel 120, Grenaa Markjorder

Servitut nr. 001, 23.02.1937, Dok om byggelinier mv 
Samme som servitut nr. 2 på matr.nr. 117 

Servitut nr. 002, 01.07.1993, Dok om tilslutningspligt til 
Grenå Varmeværk 
Samme som servitut nr. 4 på matr.nr. 117

Servitut nr. 003, 27.04.1998, Dekl. ang. parkering, ren-
holdelse mv  
Samme som servitut nr. 6 på matr.nr. 117

Matrikel 121, Grenaa Markjorder

Servitut nr. 001, 23.02.1937, Dok om byggelinier mv 
Samme som servitut nr. 2 på matr.nr. 117 

Servitut nr. 002, 13.11.1947, Dok om vej mv.
Omhandler udlæg af i alt 3,7 m bred privat fællesvej 
i skellet mellem matr.nr. 122 og 123, således at matr.
nr. 122 afgiver 1,4 m til vejen og matr.nr. 123 afgiver 
2,3 m. Vejen skal tjene som ”fælles privat adgangs- og 
tilkørselsvej fra Sønder Møllevej til matr.nr. 122, 123 og 
til cementstøber Petersens Lagerplads på matr.nr. 135b 
og må ikke benyttes af andre. Der vil blive opsat et led, 
som holdes lukket, undtagen når en af de berettigede 
færdes på vejen. Derudover bestemmelse om opsætning 
af en mur lang vejens nordside, så ejeren af matr.nr. 
123 ikke generes af færdslen. Vejens vedligeholdelse 
påhviler ejeren af matr.nr. 122. Servitutten vedrører 
matr.nr. 122 og 123, men ikke matr.nr. 121.
Påtaleret: Ejerne af matr.nr. 122 og 123

Matrikel 122, Grenaa Markjorder

Servitut nr. 001, 23.02.1937, Dok om byggelinier mv 
Samme som servitut nr. 2 på matr.nr. 117 

Servitut nr. 002, 13.11.1947, Dok om vej mv.
Samme som servitut nr. 2 på matr.nr. 121

Matrikel 135a, Grenaa Markjorder

Servitut nr. 001, 19.08.1931, Dok om færdselsret mv 
Omhandler udlæg af 6 alen bred privat fællesvej (Møl-
levangen) langs den oprindelige matr.nr. 1aa’s østlige 
skel med vejret for ejere af matr.nr. 1dæ samt ejen-
domme, der er udstykket herfra. Der er tale om den 
private fællesvej Møllevangen, der i dag går over flere 
ejendomme og blandt forløber over matr.nr. 136a, 135b 
og 135a langs ejendommenes østlige skel. 

 Påtaleret: De til enhver tid værende ejere af matr.nr. 
1dæ samt ejendomme, der er udstykket herfra. 
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Note til § 13.1 
Lokalplanen er tilknyttet en ud-
bygningsaftale, som ses i lokal-
planens bilag.

Norddjurs Kommune.
 Der skal udføres foranstaltninger til skybrudssikring og 

håndtering af regnvand, der skal forsinkes. Etablering 
af regnvandsanlæg kræver tilladelse fra Norddjurs Kom-
mune, ligesom evt. tilslutning af overfladevand til regn-
vandsledning kræver godkendelse. Det skal sikres, at 
overfladevand fra området ikke ledes over på nabogrun-
de. Der skal gøres rede for, hvordan området skybruds-
sikres, så der ikke risikerer at opstå gener i forbindelse 
med afledningen af vand, hverken indenfor lokalplan-
området eller i tilstødende områder i tilfælde af store 
nedbørsmængder. Sammen med afløbsprojekt skal der 
fremsendes en koteplan til godkendelse ved Norddjurs 
Kommune.

13.0 Betingelser for udstykning og ibrugtagning af ny  
 bebyggelse

13.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de nødvendige 
tilhørende veje, parkeringspladser, friarealer og anlæg 
til regnvandshåndtering og skybrudssikring er anlagt.

13.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet 
spildevandsnettet efter Norddjurs Kommunes anvisnin-
ger.

13.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det sandsynlig-
gøres, at den pågælden de virksomhed kan overholde de 
gældende støjgrænser. 

13.4 I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale 
med grundejeren om finansiering af en ny venstresvings-
bane på Århusvej, støttepunkter i forbindelse med en ny 
vejadgang til centerområdet samt flytning af eksisteren-
de vejadgang fra Århusvej og forlængelse af eksisteren-
de venstresvingsbane. Anlægget på Århusvej vil sikre en 
tilfredsstillende afvikling af trafik ken til og fra området. 
Trafikanlægget er en forudsætning for ibrugtagningstil-
ladelsen til en dagligvarebutik.

14.0 Lokalplanens retsvirkninger

14.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og of-
fentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er 
omfattet af planen, ifølge § 18 i Lov om Planlægning 
kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2   Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom  
indenfor lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etable-
ring af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til min-
dre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser 
under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige 
karakter af det område, planen søger at skabe eller 
fastholde. 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen-
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Bilag 5
Den klassiske jordfarveskala

Kilde: Center for Bygningsbevaring i RAADVAD
ANVISNINGER til Bygningsbevaring

De klassiske ’jordfarver’
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