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FOROFFENTLIGHEDSFASE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 TIL 
NORDDJURS KOMMUNEPLAN 2017 FOR BØNNERUP HAVN/STRAND

Norddjurs Kommunalbestyrelse påtænker at udarbejde en ny lokal-
plan for Bønnerup Havn samt at ændre i kommuneplanens bestem-
melser for Bønnerup Strand.
Denne redegørelse er derfor udarbejdet, så off entligheden kan få 
lejlighed til at fremsætte synspunkter, ideer og forslag til det fore-
stående planlægningsarbejde.

Baggrunden for at ændre planlægningen er et ønske om at udvide 
anvendelsesmulighederne på havnen til også at omfatte centerfor-
mål i form af detailhandel.

Redegørelse - baggrund for ændringerne
Kystdirektoratet har for nylig ophævet strandbeskyttelseslinjen på 
Bønnerup Havn.
Det betyder, at det nu bliver muligt at planlægge for anden anven-
delse end havneformål. 

Havnen ønsker, at udvide aktiviteterne på havnen til gavn for lyst-
bådehavnen, turismen, fi skerierhvervet og handelslivet. Dette vil 
kræve, at planlægningen for havnen ændres, så en del af havneom-
rådet udlægges til centerformål. 

Beskrivelse af de påtænkte planmæssige ændringer
Norddjurs Kommunalbestyrelse ønsker at opdatere planlægningen 
for Bønnerup Strand, så den stemmer overens med udviklingen og 
den faktiske anvendelse samt at give mulighed for detailhandel 
og turistrelateret anvendelse på Bønnerup Havn. Det påtænkes at 
ændre kommuneplanens rammebestemmelser for de afgrænsede 
områder vist på kort 1.

I Bønnerup Strand er der i den centrale og sydlige del af byen ud-
lagt et større areal til centerformål. Udviklingen i Bønnerup Strand 
er imidlertid gået i en anden retning, end man hidtil har forventet. 

Store dele af centerområdet anvendes alene til boligformål og det 
er tvivlsomt, om der nogensinde vil blive behov for at udnytte det 
udlagte areal til centerformål. 
Hvis ønsket om udlæg af en del af havnens området til centerformål 
skal realiseres, vil det derfor være oplagt, at et tilsvarende og ikke 
udnyttet område til centerformål afl yses, så der kan blive overens-
stemmelser med den faktiske anvendelse.
Derfor påtænkes en del af udlægget til centerformål fl yttet ud på 
Bønnerup Havn.

Det område, der ikke længere skal være udlagt til centerformål 
udlægges i stedet til boligformål og optages i den eksisterende kom-
muneplanramme for boligformål, 02-1-B. Den skitserede ændring får 
ingen praktisk betydning for ejendommene i området.

For yderligere at opdatere planlægningen, så den stemmer overens 
med en nutidig planlægning, påtænkes anvendelseskategorien for 
lystbådehavnen ændret fra ”område til off entlige formål” til ”re-
kreativt område, lystbådehavn.” Der ændres ikke i bestemmelserne 
eller anvendelse af området. 

Det område i byen, der omdannes fra centerformål til boligformål er 
på ca. 55.000 m².
Det område på havnen, der udlægges fra erhvervsformål til center-
formål er på ca. 40.000 m².

Området berørt af ændringerne har i kommuneplan 2017 ramme-
numrene 02-1-C centerformål, 02-2-C centerformål, 02-2-O off entli-
ge formål, 02-2-E erhvervsformål og 02-1-B boligområde.  De områ-
der der udtages eller oprettes er vist med sort streg, det område, 
der ændrer betegnelse er vist med grøn streg og det område, der 
udvides er vist med brun streg på kort 1.

Det nye område på havnen til centerformål påtænkes at kunne 
benyttes til detailhandel i form af butikker herunder én mindre dag-
ligvarebutik, restauranter, liberale erhverv, værksteder, off entlige 
formål (bl.a. parkering) turist- og rekreative formål. Der må ikke 
være boliger i området. 
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Signaturforklaring
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet

KORT1

02-1-B

02-2-O

02-2-E

11-1-V

02-2-C

02-1-C

02-1-C
Areal overføres til 
boligområde 02-1-B

Anvendelsen æn-
dres til Rekreativt 
område, Lystbåde-
havn

Anvenelsen ændres 
til centerformål

NY RAMME

Areal overføres til 
boligområde 02-1-B

Areal overføres til 
boligområde 02-1-B

02-1-C
02-2-C

02-2-O
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Centerområde

Erhvervsområde, Havne-
erhvervsområde

Rekreativt område, 
Lystbådehavn

C

R

E

KORT 2



De områder til centerformål oppe i selve byen, der påtænkes æn-
dret til boligformål og indlemmet i rammeområde 02-1-B vil få føl-
gende anvendelsesbestemmelser, som også gælder idag for 02-1-B:
Boligformål til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Derudover til-
hørende fællesanlæg, fx. varmecentral, fælleshuse, institutioner 
samt mindre butikker til områdets daglige forsyning. Der kan end-
videre særskilt tillades mindre ikke generende erhverv og virksom-
heder, som kan indpasses i den enkelte bolig uden at det forandrer 
ejendommens karakter af beboelsesejendom, og som i øvrigt ikke er 
til gene for omgivelserne.

Området ved lystbådehavnen påtænkes som nævnt at blive om-
døbt fra ”Område til off entlige formål” til ”Rekreativt område, 
lystbådehavn”. Dette alene for at leve op til Erhvervsstyrelsens nye 
anvendelseskategorier. Området udvides lidt mod nord, så selve 
lystbådehavnen udvides, men der ændres ikke i bestemmelserne for 
området. Der må stadig ikke være helårsbeboelse i ferieboligerne.

Det eksisterende erhvervsområde på havnen ændres der ikke ved.

Frist for fremsættelse af bemærkninger, ideer og forslag
Nærværende redegørelse er fremlagt til off entlig debat fra den. 20. 
februar 2020 til den 12. marts 2020. (Den såkaldte foroff entligheds-
fase, som er omhandlet af planlovens § 23 c)

Eventuelle bemærkninger, forslag og ideer til det forestående plan-
lægningsarbejde kan sendes til Norddjurs Kommune, Planteamet, 
Torvet 3, 8500 Grenaa eller til plan@norddjurs.dk senest d. 12. 
marts 2020.

De indkomne bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med udar-
bejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg for Bønnerup Strand og 
forslag til lokalplan for Bønnerup Havn.

Senere vil der blive off entliggjort et forslag til kommuneplantillæg 
og lokalplan, og i denne fase vil der påny blive lejlighed til at frem-
sætte bemærkninger inden planernes endelige vedtagelse. 

 

Invitation til borgermøde

Inden planlægningen startes, indviterer 
Norddjurs Kommune til borgermøde for 
alle interesserede. Her vil de påtænkte 
ønsker for ændringer af planlægningen 
for Bønnerup Havn og Bønnerup Strand 

blive forklaret, hvorefter der bliver 
mulighed for at drøfte planerne med 
forvaltningen og komme med ideer og 

forslag.

Program:
Velkomst

Fremlæggelse
Drøftelse

Spørgsmål, ideer og forslag

Mødet bliver holdt på Restaurant Kattegat, 
Havet 24 A, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg 

mandag d. 2. marts kl. 17-18. 

Der vil blive serveret kaff e/vand


