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Endelig vedtagelse lokalplan 117-707 for offentlige formål ved Ve-
ster Hesseldal i Grenaa 
 
Norddjurs Kommunalbestyrelse har endeligt vedtaget lokalplan 117-707 for of-
fentlige formål ved Vester Hesseldal i Grenaa.  
Planen kan ses på Norddjurs Kommune hjemmeside på www.norddjurs.dk. 
 
Lokalplanens indhold  
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af et nyt demens-
center i Grenaa. Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål, herunder 
døgninstitution med døgnbemanding og boliglignende karakter, ældrevenlige 
tæt-lave boliger, daginstitution for brugere i dagtimerne - herunder eksempelvis 
ergoterapi og aktivitetscenter samt til sundhedsinstitution - herunder eksempel-
vis genoptræningscenter, hospice og lægehus. 
 
Lokalplanen fastlægger krav om etablering af grønne opholdsarealer og beplant-
ning. Planen sikrer areal til støjafskærmning, klimatilpasning og regnvandshånd-
tering. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsen, så den i sin ud-
formning harmonerer med bebyggelsen i de omkringliggende boligområder. Lo-
kalplanen udlægger desuden et areal til vejudvidelse af Vester Hesseldal, hvorfra 
der er vejadgang til lokalplanområdet. 
 
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. 
 
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 28. 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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