
 
 
 

INFOBREV AUNING 
 

Borgerforeningen i Auning har bedt kommunen informere om aktiviteter i Auning, som kommunen er 
involveret i lige nu. Informationen er til borgerne og lægges på borgerforeningens hjemmeside. 

_____________________________________________________ 
 

Udstykning og bosætning i Auning 
 
Der er i øjeblikket 3 steder i Auning, hvor der er boliggrunde til salg. 
 

1. Skovlunden, privat udstykning, hvor der er op til 36 grunde til salg. 
2. Auning Øst, privat udstykning, hvor der er ca. 30 grunde til salg. 
3. Bakkesvinget, kommunal udstykning, hvor der er 16 grunde til salg. 

  

 



 

 
Auning Øst - den nye boligudstykning 

 
Miljø- og teknikudvalget har sendt et lokalplanforslag for den nye udstykning videre, efter behandling i 
kommunalbestyrelsen den 13. december, bliver forslaget efter planen sendt ud i offentlig høring, 
Lokalplanforslaget kan ses her: Miljø- og teknikudvalgets dagsorden 22.11.2016 
 
Lokalplanen omfatter et ca. 4,6 ha stort areal nord for Østervangs Allé i Auning. 
 
Der er ikke registreret forurenende aktiviteter eller konstateret forurening indenfor selve det nye 
udstykningsområde. Men på naboejendommen mod vest er der en registreret jordforurening 
på vidensniveau V1, hvilket betyder, at grunden muligvis er forurenet og kan kræve nærmere 
undersøgelser. Kortlægningen skyldes, at der har været praktiseret flugtskydning fra arealet vest for 
udstykningsområdet. Såfremt der har været skudt mod øst vil der være grund til at antage, at også 
udstykningsområdet kan være forurenet med bly fra hagl og rester fra lerduer. Hvis der konstateres 
forurening fremgår følgende af lokalplanen: 
”I den forbindelse påhviler det derfor grundejer/bygherre at iagttage jordforureningslovens §72b, som 
pålægger ejer eller bruger af et areal, der ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig 
legeplads, kolonihave eller sommerhus at sikre enten, at det øverste 50 centimeters jordlag af den 
ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der etableres en varig fast belægning. Såfremt der i 
forbindelse med anlæg eller nybyggeri findes tegn på forurening, skal arbejdet standses øjeblikkeligt 
og kommunen underrettes, således at der kan iværksættes foranstaltninger til forhindring af 
følgevirkninger.” 
 
Adgangsvejen til den nye udstykning 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2014, at det nye boligområde får midlertidig 
vejadgang fra Østervangs Allé, og at der etableres ny permanent vejadgang, når 40% af boligområdet 
er bebygget. Dermed sikres det, at der ikke etableres en relativt dyr vejadgang, som måske kunne 
komme til alene at betjene få ejendomme i en årrække. 
 
Den permanente vejadgang skal indarbejdes i en samlet plan for udviklingen af de kommunalt ejede 
arealer, som ligger øst for det nye boligområde omfattet af lokalplan 068-707. 
 
Arbejdet med den samlede plan påbegyndes i starten af 2017. 
 

Bakkesvinget 
Grundene på Bakkesvinget er på nuværende tidspunkt til salg hos Nybolig. Med Nyboligs hjælp har der 
været en stigende interesse for grundene. Forventningen er, at de første grunde bliver solgt i starten af  
2017. Grundpriserne blev sat ned i 2015.  
 
Der har været afholdt et informationsmøde med de nuværende borgere på Bakkesvinget for at inddrage 
dem i, hvilke tiltag der kunne bidrage til, at der bliver solgt flere grunde. Mødet resulterede i, at der på 



 

nuværende tidspunkt er ved at blive udarbejdet en ny lokalplan, som forventes færdig i løbet af første 
halvår 2017. 
 
Den 15. november 2016 godkendte kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes 
markedsføringsstrategi, som indebærer flere markedsføringstiltag til øget bosætning i kommunen. 
Link til markedsføringsstrategien: Markedsføringsstrategi 
 

Nye kommunale udstykninger 
 

Når der er bebygget 40 pct. i den nye udstykning Auning Øst og adgangsvejen er etableret, vil 
kommunen påbegynde planlægningen for en kommunal udstykning ved siden af, som skal betjenes af 
den samme adgangsvej. 

_____________________________________________________ 

 

Forundersøgelse af tilslutning af omfartsvej ved Auning 

Vejdirektoratet har i 2015 lavet en forundersøgelse af tilslutning af omfartsvej ved Auning. 

Auning ligger på rute 16 mellem Randers og Grenaa. Rute 16 er den primære vejforbindelse mellem 
Grenaa og Randers og adgangen til motorvej E 45 ligesom den betjener havnen i Grenaa. 

Der er allerede en vej (Industrivej og Energivej) i den sydlige del af Auning, der vil kunne fungere som 
omfartsvej. Forundersøgelsen viser behov og muligheder for at tilpasse denne strækning, så den 
fungerer som omfartsvej, blandt andet til afvikling af tung trafik til Grenaa Havn. 

Behovene og konsekvenserne, der er undersøgt i forundersøgelsen, skal danne et grundlag som 
politikerne kan tage stilling ud fra og derefter vurdere, om der er basis for at gå videre med projektet. 
Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan og hvornår projektet kan realiseres. 
 
Link til vejdirektoratet 

 

 

 

 

 



 

 

Rekreativt område Sdr. Fælledvej 12 

Miljø- og teknikudvalget har godkendt, at området Sdr. Fælledvej 12 i Auning må benyttes til 
fritidsaktiviteter.  
 
Norddjurs Kommune har efterfølgende modtaget henvendelser omkring forslag til brug af arealet. For 
at give alle borgere mulighed for at afgive forslag til brug, er der afholdt et borgermøde. Input fra 
borgermødet bliver behandlet på møde i miljø- og teknikudvalget den 20. december 2016.  
 
Se punkt 11 fra miljø- og teknikudvalgets møde den 22. november 2016: 
   
Miljø- og teknikudvalgets dagsorden 22.11.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Svinget på Juelsgade 
 
Huset, der lå lige i svinget, Juelsgade 1, blev i 2016 købt af Norddjurs Kommune, som rev huset ned 
tidligere i år. Huset var meget synligt i bybilledet, og var placeret så tæt på det skarpe sving i Juelsgade, 
at det gav problemer med oversigtsforholdene. Vejen er desuden meget smal, hvilket betyder, at 
lastbiler og busser er tvunget over i modsatte kørebane. 
 
For at forbedre trafik- og oversigtsforholdene omkring svinget bliver det foreslået, at vejen bliver 
udvidet/forlagt, så større lastbiler og busser ikke længere bliver tvunget over i modsatte kørebane. Det 
bliver samtidig vurderet, om der er mulighed for at etablere en mindre venstresvingsbane i Juelsgade, 
så det nuværende forbud mod venstresving ind på Kirkegade kan blive fjernet. 
 
Udkørselsforholdene fra Kirkegade og Juelsgårdsvej til Juelsgade bliver vurderet, så de eventuelt kan 
forbedres. 
 
Se punkt 12 på nedenstående link fra miljø- og teknikudvalgets dagsorden i november: 
 
Miljø- og teknikudvalgets dagsorden 22.11.2016 
 

 
 

 



 

 
 

Trafiksikkerhed omkring skolen 
 
Trafiksikkerhed i krydset Østergade/Sandvej/Østervangsalle, Sdr. Fælledvej 
 
Kommunen har været ude at se på trafikforholdene på Nyvangsvej og i krydset 
Sandvej/Østergade/Østervangs Allé. Det er blandt andet observeret at: 

• selv om der er meget trafik i krydset Sandvej/Østergade 
/Østervangs Allé, bliver trafikken afviklet i et fornuftigt flow. 
Der opstod ikke trafikale problemer i krydset. 

• børn som skal krydse Østergade gør dette ved 
fodgængerovergangen, hvor skolepatruljen står. Der blev ikke 
set børn som krydsede Østergade andre steder i nærheden af 
skolen. 

• der er en del biltrafik på Nyvangsvej, hvor forældre sætter deres 
børn af. Dette skaber krydsende trafik mellem bilerne og børn, 
som skal krydse Nyvangsvej på deres vej mellem Banestien og 
skolen. Begge parter er dog gode til at tage hensyn til hinanden. 

 
Det er Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for statsvejen gennem Auning (Østergade/Vestergade). 
Kommunen har derfor umiddelbart ikke mulighed for at gøre noget i dette kryds. Observationerne er 
foretaget i spidsbelastningstiderne (7.30-8.00 og omkring kl. 15.00). Konklusionen er, at der er rigtig 
meget trafik i krydset, men at der sker en forholdsvis fornuftig trafikafvikling. 
 
For at forbedre trafikforholdene ved skolen, SFO´en og idrætscenteret, etableres en tilpasset udgave af 
forslag 2 fra Miljø og Teknikudvalget (se forslaget herunder) som et forsøg indtil årsskiftet. Herefter vil 
der, på baggrund af de erfaringer man får, blive taget en endelig beslutning. Det bliver undersøgt, om 
der kan laves mere plads til ”kiss and ride” (holdepladser, hvor man kysser børnene farvel og kører 
igen med det samme) og flere p-pladser.  
 

• Forslag 2, oprindelig udgave 
Sdr. Fælledvej spærres foran idrætscenteret fra den hævede flade ved SFO’en til cykelstativerne 
foran idrætscenteret. Parkering henvises til den eksisterende parkeringsplads bagved 
idrætscenteret, hvor der er mulighed for at etablere yderligere pladser ved at inddrage en del af 
det grønne areal bag idrætscenteret. 
Der etableres et ”kiss-and-ride” anlæg og en dobbeltrettet cykelsti foran skolen. De 9 
parkeringspladser ved skolen overfor Stadion Allé laves til korttidsparkering til brug for 
forældre, der følger deres børn ind på skolen. Der etableres en ny sti mellem den nye 
parkeringsplads ved Mælkevejen (den nye børnehave) og det eksisterende stisystem ved 
SFO’en. 
Forvaltningen vurderer, at forslag 2 vil skabe bedre afsætningsmuligheder ved skolen. 
Spærringen foran idrætscenteret vil betyde, at der kan etableres et sikkert stisystem uden 
vejkrydsninger, hvor børn kan færdes frit mellem skolen, idrætscenteret, SFO’en og 



 

parkeringspladsen ved Mælkevejen. Det spærrede areal foran idrætscenteret vil kunne overtages 
af idrætscenteret, som ønsker at opføre en aktivitetspark på arealet. 
 

Adgangsvejen til Mælkevejen vil pga. afspærringen af Sdr. Fælledvej, skulle foregå som den gør nu fra 
Energivej. 
 
Se link til behandling af sagen på miljø- og teknikudvalgets møde i september: 
 
Miljø- og teknikudvalgets dagsorden 19.9.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 
 

Den 1. januar 2017 fusionerer Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum med Dansk Landbrugsmuseum på Gl. 
Estrup og flytter ind på museet. Med fusionen og flytningen af museet fra Hørsholm flyttes der også 
12-13 årsværk til det nye landsdækkende museum, som får et nyt navn og et bredere arbejds- og 
ansvarsområde, som foruden landbrugs- og madhistorien også kommer til at omfatte jagt- og 
skovbrugshistorien. 
 
Fusionen betyder, at der skal ske omfattende bygningsændringer og nybyggeri både på museets 
hovedadresse på Gl. Estrup og på fjernmagasinet på den nedlagte kartoffelmelsfabrik i Auning. Der vil 
således frem til sommeren 2018 blive anvendt ca. 45 mio. kr. på ombygninger og nybyggeri på museet. 
Kulturministeriet har desuden bevilget 17 mio. kr. til selve flytningen af museet fra Hørsholm og 10 
mio. kr. til at etablere nye basisudstillinger på museet på Gl. Estrup. 
 

_____________________________________________________ 

Områdefornyelse og Trafikknudepunkt +Ø 

I august 2015 vedtog kommunalbestyrelsen en områdefornyelse af området Centervej, Vestergade, 
Mølletorvet. Områdefornyelsen er en 5-årig helhedsorienteret byudviklingsindsats. 
 
Det overordnede mål er at støtte en positiv udvikling i samarbejde med lokale borgere, foreninger, 
erhvervsliv og institutioner. En udvikling, der kan være med til at gøre byen mere attraktiv for 
tilflyttere og private investorer.  
 
Det bevilligede beløb må bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at starte sociale og 
kulturelle aktiviteter op.  
 

 



 

 
Indsatsområder 

• Sammenhæng og synlighed af butiksområderne 
• Forskønnelse 
• Øget tilgængelighed – trafik 
• Knudepunkt for offentlig trafik 
• Markedsføring og konceptudvikling 

Økonomi 
Der er 6 mio. kr. til områdefornyelsen i Auning. 

• 4 mio. kr. fra Norddjurs Kommune 
• 2 mio. kr. fra Staten 

Tidsplan (Forventet) 
Efterår 2016 - Borgerinddragelse 
Vinter 2016/17 - Nedrivning af to opkøbte bygninger - Anlæggelsen af trafikknudepunkt +Ø udbydes 
Sommer 2017 - Anlæggelsen af områdeprojekt udbydes - evt. i flere etaper 
Efterår 2017 - Trafikknudepunkt indvies 
Forår 2018 - Områdefornyelsesprojekt indvies - evt. i flere etaper 

Trafikknudepunkt + Ø 
 
Projektet er en del af Djurs mobilitetsstrategi 
 
Formålet med projektet + Ø er, at etablere moderne og attraktive ventefaciliteter for de nuværende og 
kommende buspassagerer i Auning. De skal kunne komme sikkert og trygt til busserne, parkere cyklen, 
få information om afgangstider for busser og tog, føle sig trygge mens de venter, og så skal der 
naturligvis være læ- og opholdsmulighed. 
Derudover skal projektet fungere som pilotprojekt for de to kommuner på Djursland i et forsøg på at 
skabe et forbillede for standarden af stoppesteder, herunder også en klassificering. 
 
Der er 2,6 mio. kr. til trafikknudepunktet +Ø 

• 1,3 mio. kr. fra Norddjurs Kommune 
• 1,3 mio. kr. fra Trafikstyrelsen 

 

 

 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet? Kontakt venligst Trine Obenhausen Christensen via e-mail: 
toc@norddjurs.dk 
 
Norddjurs kommune, december 2016 


