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Offentliggørelse 

Dato: 31. januar 2023 

Journalnr.: 22/1130 

 

Forslag til lokalplan 119-707 for blandet bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk 
og kommuneplantillæg nr. 13. 
 

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har den 17. januar 2023 vedtaget forslag 

til lokalplan 119-707 for blandet bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk og kommu-

neplantillæg nr. 13. Forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.  

 

Lokalplanforslagets indhold 

Lokalplanen giver mulighed for en anvendelse til tæt-lav og åben-lav boliger; kontor- 

og serviceerhverv samt let industri og håndværk, daginstitutioner og enkeltstående bu-

tikker til lokalområdets daglige forsyning. Desuden kan der indrettes forsamlingshus 

eller lignende. Herunder grønne opholdsarealer, haver, parkerings- og færdselsarealer. 

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan udskiftes eller i mindre 

omfang tilbygges, eller der kan bygges nyt i tilknytning til det eksisterende. 

I lokalplanområdet er der en sø, der er registreret som beskyttet naturtyper efter na-

turbeskyttelseslovens §3 og dele af nærområderne er udpeget til lavbundsareal. For 

ikke at ændre tilstanden af søen, fastlægger lokalplanen, at der ikke må drænes og 

bygges i umiddelbar nærhed af søen. 

 

Kommuneplantillægsforslagets indhold 

Der har været afholdt forudgående høring inden udarbejdelse af forslag til kommune-

plantillæg. Der er ikke indkommet bemærkninger. 

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af rammeområde 304 til offentlige formål. 

Dette rammeområde grænser mod flere sider op til rammeområde 301, som er et blan-

det bolig- og erhvervsområde. Med kommuneplantillæg 13 ændres afgrænsningen af 

rammeområde 301 til at omfatte hele det tidligere rammeområde 304, som derved 

udgår. Rammeområde 301 omdøbes samtidig til rammeområde 307. Selve rammebe-

stemmelserne forbliver de samme. En mindre del af det sydvestligste hjørne af lokal-

planområdet ligger udenfor rammerne i kommuneplanen. Der er tale om et ubebygget 

areal i det åbne land på ca. 80 m2. Dette areal optages også i rammeområde 307. 

 

Offentlig høring 

Forslaget er offentliggjort fra 31.01.23 til 28.03.23. 

 

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

til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 28. marts 

2023, hvorefter de vil indgå i den videre behandling af sagen. Husk at oplyse navn og 

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

ling.  

 

 

Afgørelse om miljøvurdering 
I forbindelse med forslag til lokalplan 119-707 og kommuneplantillæg nr. 13 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 28. februar 2023.  

 

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/

