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Den måde vi håndterer klimaforandringerne  på, og  den måde vi gør 
plads til en artsrig, sammenhængende natur er med til at forme og 
skabe rammerne om en mangfoldig hverdag i Syddjurs kommune. 

KLIMA OG NATURRESSOURCER
Den korte version indeholder tekstuddrag fra 
hovedprincipper og retningslinjer i 
kommuneplanforslaget. 

DEN KORTE VERSION 

Forslag til kommuneplan 20

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/
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Denne folder er et kort uddrag af forslag til kommuneplan 20, udelukkende 
med fokus på turisme og handelsliv. 

Hvordan vi har lavet en kort version af kommuneplanforslaget
Den korte version er blevet til ved at udvælge de målsætninger (s. 6), de tekst-
dele fra hovedprincipperne (s. 7), retningslinjer (s. 12) samt hovedprincipkort 
(s. 8), der i særlig grad understøtter de arealreservationer, der er relevante for 
arbejdet med turisme og handelsliv.  

Alt i kommuneplanen er indbyrdes afhængigt
At hæftet består af tekstuddrag, kan føre til, at der er retningslinjer, emner 
eller tekstdele i hovedprincipperne du kan opleve som relevante for hæftets 
tema, men ikke er taget med. Det kan være et udtryk for, at alle emner i kom-
muneplanen som udgangspunkt understøtter hinanden og har en indvirk-
ning på hinanden. Det udeladte er derfor revant, men fravalgt i dette hæfte.

Når vi eksempelvis arbejder med en naturindsats, får det naturligvis en  
indvirkning på turisme og bosætning.  De principper vi har for placering af 
indkøb, har også en indvirkning på hverdagslivet og beskæftigelse samt  
oplevelserne som besøgende i kommunen. Og planlægning for solenergi kan 
få en indvirkning på naturen og erhvervslivet. Indholdet i kommunen er ind-
byrdes afhængigt, og skal være med til at understøtte kommunens egenart. 

Det, der ikke er med i hæftet
Nye og eksisterende rammeudlæg er ikke indeholdt i denne folder. Du finder 
heller ikke redegørelse for de enkelte retningslinjer og kommuneplanens 
forudsætninger her. Det fulde overblik over kommuneplanen finder du her: 
https://kommuneplan20.syddjurs.dk  

Kontakt 
Bagest i hæftet, side 18, finder du kommuneplanen forklaret i forhold til 
opbygning, hieraki og forpligtelser. Hvis du stadig har spørgsmål angående 
emnet, er du velkommen til at kontakte Mette i Plan, udvikling og mobilitet: 

mwze@syddjurs.dk
tlf.: 87536367

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/
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Oplevelser og aktiviteter for 
krop og sjæl

Anvende klima-
udfordring og 

potentialer i na-
turbaseret turisme 

som løftestang 
for mere og bedre 
natur eksempelvis 

ved at etablere 
vådområder, regn-
vandsbassiner og 
aflastningsarealer 

med tilhørende sti- 
og motionsanlæg

Målsætninger 

Verdens-delmål

Oplevelser og aktiviteter for 
krop og sjæl

Oplevelser og aktiviteter for 
krop og sjæl

Oplevelser og aktiviteter for 
krop og sjæl

Byrådets målsætninger

Udpege natur som 
skal beskyttes, natur 

som skal 
genoprettes, og natur 

som kan benyttes.

Anvende naturen og 
faciliteter i naturen 
til aktivt i at udvikle 
sundhedstilbud til 

borgere.

Udlægge arealer til 
rekreative 

funktioner i takt med 
at behovet opstår. 

Oplevelser og aktiviteter for 
krop og sjæl

Synliggøre 
herlighedsværdierne 

lokalsamfundene/
steds-identitet, aktivi-

teter og oplevelser.

6.6: Inden 2020 skal van-
drelaterede økosystemer, 
herunder bjerge, skove,  
vådområder, floder, 
grundvandsbassiner og 

søer beskyttes og gendannes.

15.1: Inden 2020, sikre 
bevarelse, genoprettelse 
og bæredygtigt brug af 
økosystemer på land og i 
ferskvand, specielt skove, 

vådområder, bjerge og tørområder i 
henhold til forpligtigelser under inter-
nationale aftaler.
 
15.2: Inden 2020, fremme bæredygtig 
forvaltning af alle typer af skove, stoppe 
skovrydning, genskabe forringede 
skove og væsentligt øge skovrejsning 
og skovplantning globalt set. 
 
15.5: Tage omgående og væsentlig 
handling for at begrænse forringelsen 
af naturlige levesteder, stoppe tab af 
biodiversitet og, inden 2020, beskytte 
og forhindre udryddelse af truede arter.

13.1: Styrke mod-
standskraft og 
tilpasningsevne til 
klimarelaterede risici og 
naturkatastrofer i alle 
lande.

11.4: Styrke indsatsen 
for at beskytte og bevare 
verdens kultur- og 
naturarv. 

Hovedprincipper
Natur, landskaber og levende fortællinger 

Syddjurs Kommune rummer helt enestående natur, landskaber og kulturmil-
jøer i et omfang og en kvalitet som kun de færreste kan modsvare. Naturen, 
landskaberne og kulturarven i Syddjurs kommune er med til at binde lokal-
samfund sammen og danne rammerne for bosætning, fritidsliv, turisme og 
erhverv. Samtidig er der pres på vores arealer, hvilket stiller krav til hvordan vi 
prioriterer, samler aktiviteter og planlægger for nye anvendelser.

Sammenspillet og vores evne til at balancere udnyttelse og beskyttelsen af 
landskaber, natur, vandet, kulturmiljøer, bosætning, turisme og erhverv, er 
med til at sikre kommunens fortsatte egenart og kvaliteter. Det handler såle-
des ikke alene om, hvordan vi vil bruge og beskytte vores omgivelser, men i 
sidste ende om, hvordan vi vil leve i Syddjurs Kommune.

Natur

Der er store potentialer for at arbejde med at skabe sammenhængende 
naturområder i Syddjurs kommune. Vores store skove og naturområder, ådale, 
vandløb og søer giver et stort potentiale for at skabe sammenhængende og 
mangfoldig natur til gavn for naturen selv, men også for os selv og klimaet.

En af de store kvaliteter ved bosætning i Syddjurs kommune er nærheden og 
adgang til naturen og vandet. Naturen danner baggrund for daglige udflug-
ter og fritidsliv, som kommunens kyst- og naturturister også nyder godt af. 
Grønne omgivelser bidrager i øvrigt til folkesundheden. Arbejdet med natu-
ren i Syddjurs kan deles op i tre begreber, som hver især indeholder en række 
handlingsmuligheder:

• Den vilde natur
• Vand
• Bynære grønne arealer

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/hovedprincipper/
https://kommuneplan20.syddjurs.dk/hovedprincipper/natur-landskaber-og-levende-fortaellinger/
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Den vilde natur forekommer på trods af antallet af skove, søer og beskyttede 
naturområder fragmenteret i kommunen. Hvis der skal gøres en forskel for at 
øge biodiversiteten skal den vilde natur øges gennem inddragelse af arealer, 
der kan omlægges til ny natur og spredningskorridorer.
Naturområderne skal have sammenhæng og en god størrelse, for at under-
støtte levesteder og give mulighed for at truede dyrearter kan få mulighed 
for udbredelse. Det Grønne Danmarkskort udpeger, hvor Syddjurs kommune 
ønsker at samle indsatsen for naturgenopretning i et sammenhængende 
større område, og dermed hvor indsatsen kan give størst mulig effekt. Dette 
betyder ikke, at der ikke er små områder, hegn og diger på marker og tæt på 
byerne, som ikke har et væsentligt naturindhold og som i forvejen er omfattet 
af Naturbeskyttelsesloven.

Vandet omfatter vores fælles grundvand, vandløb og søer og kysten, der også 
udgør en fælles ramme for kommunens borgere og turister. Det rene drikke-
vand er en naturgiven forudsætning for os alle, som det er vigtig at beskytte. 
Vandmiljøet og badevandet udgør tilsvarende en blå ressource for kommu-
nens borgere og gæster, og vi skal passe godt på.

Bynære grønne arealer dækker over områder, som i højere grad har en 
bevidst styring og anvendelse, der er rettet mod bysamfundets beboere og 
besøgende, som eksempelvis de grønne kiler i Hornslet eller Egedal skov 
i Ebeltoft. Arealerne indgår som lokal grøn ressource i hverdagen, der an-
vendes til leg, friluftsliv og klimaformål. De bynære grønne arealer sikrer en 
hverdag med nærhed til naturen. 

Landskaber og synlige indsatser

Mellem bysamfundene i Kystbåndet og Letbanebåndet er større landskab-
skiler med til at sikre lokal stedsidentitet byerne imellem og ikke mindst en 
landskabelig genkendelse på strækningerne. Landskabskilerne er med til at 
sikre en robust planlægning, der begrænser spredning af byerne. Samtidig 
kan dele af de bynære landskabskiler indgå i klimatilpasning til eksempelvis 
håndtering af skybrudsregn med grøn og rekreativ værdi for byens brugere 
og beboere.

Hovedprincipper
Natur, landskaber og levende fortællinger 

Genetablering af lavbundsarealer og etablering af nye skovområder bidra-
ger til at skabe gode grønne oplevelser og kan medvirke til at understrege 
landskaberne i Syddjurs. Planlægningen for skovrejsning på sårbare grund-
vandsområder og håndtering af overfladevand i ådalenes lavbundsarealer er 
samtidig med til at sikre rent drikke- og badevand.
Grundvandsbeskyttelsen forudsætter enten at grundvandet fremover 
indvindes fra vores skove og naturområder eller at de mest sårbare arealer 
omlægges fra den nuværende driftsanvendelse til natur eller skov. Dette er 
samtidig med til at sikre den biologiske mangfoldighed og at mindske CO2 
udledningen.

Beskyttelsen af grundvandet kan også have andet udseende end eksempelvis 
skovrejsning og natur. Det kan være en mulighed at reservere arealerne til 
andre formål, som eksempelvis opstilling af større solcelleanlæg, eller bruge 
de mest bynære arealer til fælles nyttehaver eller andre rekreative formål.

Anvendelsen af lavbundsarealer til tilbageholdelse af regnvand er et led i at 
klimatilpasse Syddjurs kommune og som samtidig bidrager til at øge biodi-
versiteten i naturen. Gennem planlægning for ny energiforsyning, skovrejs-
ning, lavbundsprojekter og lignende er der en oplagt mulighed for at arbejde 
med en omfordeling af landbrugsjorderne således at landbrugserhvervets 
drift også bliver forbedret.

Indsatsen for at beskytte naturen, landskabet og vandet er med til at under-
støtte Syddjurs om et landskabeligt, naturmæssigt udflugtsmål med stærke 
lokale historier til glæde for både turister, beboere, fællesskaber og lokal 
sundhedsfremme. 

Hovedprincipper
Natur, landskaber og levende fortællinger 

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/hovedprincipper/natur-landskaber-og-levende-fortaellinger/
https://kommuneplan20.syddjurs.dk/hovedprincipper/natur-landskaber-og-levende-fortaellinger/
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Retningslinjer
Grønt danmarkskort

Økologiske forbindelser

Stk. 1: I de økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursam-
menhænge bevares og om muligt udvides.

Stk. 2: De økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling og 
tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer områderne, skal 
anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og 
plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende 
væsentlige spærringer skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af 
faunapassager eller lignende.

Stk. 3: I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristiske landskabelige 
karaktertræk bevares 

Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

Stk. 1: I de potentielle naturområder og de potentielle økologiske forbindelser 
skal naturnetværket udvikles, og spærringer søges afhjulpet gennem plan-
lægning, administration og konkrete projekter.

Stk. 2: På lavbundsområder skal udviklingen til natur ske ved at hæve grund-
vandstanden, så CO2-udledningen mindskes. 

Særlige naturbeskyttelsesinteresser

Stk. 1: §3-områder, der er udpeget som særlig naturbeskyttelsesinteresse har 
en høj målsætning. Her godkendes kun indgreb, hvis det samlet set bevarer 
eller forbedrer naturkvaliteten.

Stk. 2: Skove, der er udpeget som særlig naturbeskyttelsesinteresse søges 
udviklet i retning af større naturkvalitet, enten ved ændret skovdrift eller kon-
vertering til lysåben natur. Kommunen har en begrænset myndighedskompe-
tence i skove, men kan søge at udvikle skovene gennem naturprojekter.

Stk. 3: Natura2000-områder beskyttes i henhold til Natura2000-planerne.

Retningslinjer
Land, vand og natur

 Grundvand og drikkevand

Stk. 1: Arealer med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplan-
de til almene vandforsyninger uden for disse skal friholdes for virksomhedsty-
per eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Stk. 2: Boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger skal fri-
holdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare 
for forurening af grundvandet.

På nedenstående kort ses de arealer, som staten i bekendtgørelse har udpe-
get til områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til 
almene vandværker og til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Stk. 3: Kildepladszonen - en radius på 300 meter omkring almene vandforsy-
ningsboringer – skal så vidt det er muligt friholdes for grundvandstruende 
byudvikling.

Overfladevand og klima

Stk. 1: Vandløb, søer, kystvande og spildevand administreres efter vandom-
rådeplanerne med tilhørende bekendtgørelser, den øvrige sektorlovgivning 
samt Syddjurs Vandvision 2050.

Stk. 2: Vand skal håndteres, så det giver merværdi for kommunens borgere, 
turister og miljøet i form af robuste og multifunktionelle løsninger, men også 
så det indgår som en ressource.

Stk. 3: Vand forvaltes på tværs af forvaltningerne og i samskabelse med bor-
gerne. Det sker i en dialogbaseret tilgang, da ejerskab hos brugerne/borgerne 
giver den største robusthed i forhold til funktion og værdiskabelse af bl.a. 
klimatilpasningstiltag.

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/groent-danmarkskort/
https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/land-vand-og-natur/
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HOVEDPRINCIPPER - NATUR, LANDSKABER OG LEVENDE FORTÆLLINGER
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Retningslinjer
Land, vand og natur

Lavbundsarealer
Stk. 4: Lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder 
af stor værdi for naturen, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Stk. 5: Planlægning for anlæg m.v. på lavbundsarealer bør ske under hensyn 
til risikoen for forhøjet vandstand. 

Byggeri og anlæg
Stk. 6: Byggeri og anlæg inden for de potentielle vådområder skal som ud-
gangspunkt undgås.

Stk. 7: Ved planlægning og sagsbehandling af anlæg, lokalplaner, nyt byggeri 
og andre arealudlæg skal hensyn til vand indarbejdes. Både i forhold til klima-
tilpasning og menneskelig påvirkning.

Håndtering af regnvand
Stk. 8: Antallet og mængde af overløb med urenset spildevand til recipien-
terne samt mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet skal 
nedbringes.

Stk. 9: Regnvand håndteres decentralt, og der skal reserveres areal til hånd-
tering af regnvand. I byerne skal der arbejdes med blå-grønne bånd. Der 
arbejdes med minimal befæstelsesgrad eller permeabel belægning, og vejene 
kan bruges som strømningsveje for overfladevand i forbindelse med kraftige 
regnskyl. Herudover skal naturlige strømningsveje så vidt muligt fastholdes, 
genoprettes eller styrkes for at understøtte vandets naturlige vej mod vand-
løb og hav.

Havet
Stk. 10: Arealer, som er i tilknytning til havet, og som ligger under kote 3 m 
over havet, er omfattet af en beskyttelseszone, hvor nybyggeri, infrastruktur 
mv skal sikres mod oversvømmelse fra havet.

Vandløb, søer og kystvande
Stk. 11: Borgernes brug af vandløb, søer og kystvande skal guides, så der er 
plads til flest mulige aktiviteter, men under hensyntagen til beskyttet natur. 

Retningslinjer
Land, vand og natur

Skovrejsning

Skovrejsningsområder
Stk. 1: Skovrejsningsområder skal normalt udpeges hvor grundvandsres-
sourcen skal beskyttes, hvor bynære friluftsinteresser kan styrkes, eller hvor 
skov kan fremme den biologiske mangfoldighed og natursammenhængen i 
landskabet.

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket
Stk. 2: Værdifulde landskaber, større naturområder og kulturhistoriske 
interesseområder samt generelt bælter langs fremtidige infrastrukturanlæg, 
herunder fremtidige vejanlæg, udpeges normalt som områder, hvor skovtil-
plantning er uønsket. 

Bevaringsværdige landskaber

Stk. 1: Inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet, skal så 
vidt muligt undgås. Inden for de udpegede bevaringsværdige landskaber skal 
landskabshensyn tillægges særlig stor vægt.

Stk. 2: I bevaringsværdige landskaber skal byggeri og anlæg placeres og 
udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt 
byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås

Landskaber

Stk. 1: Inden for de enkelte landskabsområder skal planlægning og naturfor-
valtning ske under hensyntagen til landskabernes karakteristika.  

Hvert enkelt karakterområde er beskrevet i landskabskortlægningen for Syd-
djurs Kommune.

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/land-vand-og-natur/
https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/land-vand-og-natur/
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 Solenergi

Solcelle- og solvarmeanlæg
Stk. 1: Ved placering af solcelleanlæg i det åbne land bør der tages særlige 
hensyn til de landskabelige påvirkninger.

Stk. 2: Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningers tage, 
hvor taget har en hældning på 10 grader eller mere, bør anlægget placeres 
med samme hældning som taget. Anlægget bør ikke være hævet mere end 
ca. 10 cm over tagfladen. Arealet af anlægget bør maksimalt udgøre ca. 70 % 
af hver tagflade.

Stk. 3: Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende 
på bygninger med taghældninger på op til 10 grader, bør anlægget højest 
rage 1,0 m op over tagets højeste punkt, og anlægget bør placeres mindst 1,0 
m fra tagkanten.

Opstilling af større solcelleanlæg/solparker
Stk. 4: Etablering af større solcelleanlæg/solcelleparker der foruden at skabe 
grøn energi bidrager med merværdiskabende tiltag som grundvandsbe-
skyttelse, større biodiversitet i området, etablering af spredningskorridor for 
mindre dyr eller lignende elementer prioriteres forud for anlæg som ikke kan 
påvise merværdi.

Stk. 5: Opstilling af større solcelleanlæg kan ikke ske på arealer med beva-
ringsværdige landskaber, særlige landskabelige interesser, fredede områder, 
§3 fredede arealer og natura 2000 fredninger.

Stk. 6: Større solcelleanlæg skal placeres, hvor det miljømæssigt, landskabeligt 
og infrastrukturmæssigt giver mest værdi for energiproduktionen.

Stk. 7: Som udgangspunkt er det ikke muligt at opstille større solcelleanlæg 
på arealer med fredskov (jfv. Skovloven).

Stk. 8: Hvis der ved en konkret vurdering kan påvises en merværdi kan der 

Retningslinjer
Energi og teknik

opstilles ved kulturmiljøer, kulturhistorisk bevaringsværdi og Grønt dan-
markskort.

Stk. 9: En samlet planlægning og arealudpegning af arealer til placering af 
større solcelleanlæg skal ske på baggrund af konkrete henvendelse og heref-
ter en forudgående bred dialog mellem interessenter og potentielle naboer 
og følges op med konkret fysisk planlægning. 

Vindenergi

Stk. 1: Der er umiddelbart mulighed for at opstille følgende antal vindmøller i 
området:

    Område ved Ebeltoft Færgehavn - op til 4 vindmøller på max 150 m.

Stk. 2: Ved godkendelse af projekter inden for områder, der findes umiddel-
bart egnede til vindmøller, skal der lægges vægt på optimal udnyttelse af 
området. Det vil sige, at der skal opstilles så effektive og så mange vindmøller 
som muligt indenfor de grænser, som hensynet til naboer, landskab og natur 
forudsætter.

Stk. 3: Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyntagen 
til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet, og 
således, at nabogener begrænses.

Stk. 4: Det udpegede område forbeholdes vindmøller med en totalhøjde, der 
skal ligge i intervallet fra 100 m - 150 m. Forholdet mellem navhøjde og rotor-
diameter skal være på 1:1,1 - 1:1,35.

Stk. 5: Der planlægges kun for vindmøller mellem 25 og 100 m, hvis der findes 
en særlig begrundelse eller behov for sådanne.

Stk. 6: I de enkelte vindmøllegrupper skal vindmøllerne have samme rotordia-
meter, farve og opstilles med samme indbyrdes afstand.

Retningslinjer
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Stk. 7: Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerhe-
den på overordnede veje og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres 
nærmere end 1,7 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke 
placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes 
opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

Stk. 8: Ved planlægning sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i 
mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.

Stk. 9: Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller højere skal afmærkes af 
hensyn til luftfartens sikkerhed.

Stk. 10: Husstandsmøller med en totalhøjde på max. 25 m kan opstilles uden 
for vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknyt-
ning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes 
foreneligt med det åbne lands interesser.

Stk. 11: Vindmøller nær jordkabelanlæg skal som minimum placeres i en 
afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.

Stk. 12: Vindmøller nær luftledningsanlæg skal som minimum placeres i en 
afstand på vindmøllens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftled-
ningsanlægget. 

Retningslinjer
Energi og teknik

Fælles biogasanlæg

Stk. 1: Ved etablering af Fælles biogasanlæg skal der sikres merværdi i forhold 
til landskabelig bearbejdning og indplacering af anlægget gennem tiltag, der 
kan medvirke at anlægget bidrager til det lokale visuelle og naturmæssige 
miljø.

Stk. 2: Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til natur- og 
landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede 
fortidsminder, vej- og tilkørselsforhold samt nabohensyn.

Stk. 3: Fælles biogasanlæg skal placeres, hvor det miljømæssigt, landskabeligt 
og infrastrukturmæssigt giver mest værdi for energiproduktionen. 

Stk. 4: Placeringen af et fælles biogasanlæg foretages gennem regional 
strategisk planlægning i forhold til bioaffald- og gylleoplande samt flere, på 
nuværende tidspunkt ukendte, øvrige faktorer, herunder energiforlig, klima-
lovgivning og øvrig national lovgivning. 

Stk. 5: En samlet planlægning og arealudpegning af areal til fælles biogas-
anlæg skal ske på baggrund af en konkret henvendelse med opfølgning af 
en forudgående bred dialog mellem interessenter og potentielle naboer og 
følges op med kommuneplantillæg, VVM og efterfølgende lokalplanlægning.

Retningslinjer
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Byrådets plan
Kommuneplanen er en del af den kommunale arealplanlægning og danner 
administrationsgrundlag for anvendelse af arealer og hensyn til naturen i 
kommunen. Kommuneplanen er lovpligtig og kravene til indholdet er 
defineret i planloven. 

Kommuneplanen udpeger, hvad Byrådet vil arbejde for og udmøntes blandt 
andet gennem lokalplanlægning og sektorplaner. Kommuneplanen er derfor 
et bindende dokument for byrådet og deraf administrationen, men ikke for 
den enkelte borger.

Kommuneplanens hieraki og indhold 
En kommuneplan er et hieraki, hvor de nederste elementer i kommuneplanen 
ikke må stride mod de øvre, og de øvre lægger principperne for indholdet i de 
underliggende emner.

• Udviklingsstrategien eller planstrategien er kommuneplanens baggrund. 
• Hovedprincipperne eller hovedstrukturen indeholder byrådets målsætninger 
og beskriver hvordan kommunen som helhed skal hænge sammen. 
• Retningslinjerne er retningslivende for administrationen af kommunens 
arealudlæg, byudvikling og natur og indeholder kort med relevante arealud-
pegninger.
• Rammer for lokalplanlægning beskriver de nærmere bestemmelser for et 
konkret område ved en senere lokalplanlægning. Til rammerne kan der også 
være generelle rammer, som dækker ensartede forhold for lokalplanlægning i 
alle rammeområderne. 

Kommuneplanen skal også indeholde en redegørelse, for at give et indblik i 
baggrunden for kommuneplanen samt forhold til øvrig lovgivning og natio-
nale interesser i hele kommuneplanen og de enkelte retningslinjer. 

Ny kommuneplan hvert 12. år
Det er lovpligtigt at udarbejde en ny kommuneplan hvert tolvte år. 
Det betyder at alle emner i kommuneplanen skal revideres i sin helhed - altså 
ses efter i sømmene - både hovedstruktur/hovedprincipper, retningslinjer og 
rammer. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres/evalueres. 
Forslag til kommuneplan 2020 er en ny kommuneplan.

Kommuneplanen forklaret

Rammer

Lokalplanlægning

Retningslinjer

Hovedprincipper

Udviklingsstrategi

Landsplandirektiver/
Landsplanlægning

Sektorpolitik
Øvrig lovgivning

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/hvad-er-en-kommuneplan/
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