
 
 

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. 
 
 
 

Grunde til salg 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. Porsbakkevej, ny privat udstykning, hvor der er ca. 30 grunde til salg. 
3. Bakkesvinget, kommunal udstykning, hvor der er 15 grunde til salg. 

 

 
 
 



 

I efteråret 2017 sættes i gang med udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde øst for Porsbakkerne, 
og der har været borgermøde den 6. juni hvor alle har haft mulighed for at komme med deres gode 
idéer hertil. Kortet ovenfor viser hvor det nye boligområde skal være. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændret lokalplan for Bakkesvinget 
 
Kommunalbestyrelsen sendte den 13. juni en revideret lokalplan for Bakkesvinget ud i offentlig høring. 
Du kan se lokalplanforslaget her. 
 
Hvis alt går efter tidsplanen, kan endelig vedtagelse af lokalplanen ske den 12. oktober i år. 
 
En stor del af principperne fra den tidligere lokalplan er videreført til det nye forslag til lokalplan, så 
områdets karakteristiske landskabelige kvaliteter fastholdes. Men for at fremme grundsalget er flere af 
lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser skrevet om. Bestemmelserne for det område, hvor de 
eksisterende 6 parcelhuse ligger, er dog ikke ændret, da de nuværende ejere har bygget i forventning 
om, at området vil have dette særlige udtryk, som den oprindelige plan foreskrev, herunder blandt andet 
at sikre udsigtskiler.  
 
 

Porsbakkevej 
 
Lokalplanen for området Porsbakkevej er nu vedtaget. Her kan du se den. 
 
Det nye boligområde har midlertidig vejadgang fra Østervangs Allé. 
Når 40% er bebygget på Porsbakkevej, skal der etableres ny permanent vejadgang. Den permanente 
vejadgang bliver etableret over de kommunalt ejede arealer øst for området, og blandt andet derfor er 
der igangsat planlægning for et andet nyt boligkvarter i Auning Øst, som det kort er nævnt i afsnittet 
”Grunde til salg i Auning”. 
 
Det forventes, at Auning fjernvarmeværk udvider forsyningsområdet til også at dække Porsbakkevej. 
Fjernvarmeprojektet kan ses her. 
 



 

Lokalplanen indeholder blandt andet nogle ret strikse bestemmelser for bevarelse af træer på skrænten i 
den nordøstligste del af området. 
 
Kommunen har tilset træerne og markeret 15 træer, der kan fældes. En del er gået ud, eller har 
markante skader på stammerne, såsom råd, svamp og flækket bark, som gør stammen ustabil. Der er 
døde kronepartier og tørre toppe på flere af træerne, hvilket gør, at de ikke sætter nye knopper, og 
dermed er der tegn på, at træerne er ved at gå ud og dø. Træerne vil kunne gøre skade på de sunde 
træer, hvis de vælter ned over disse. Ved fældning af de dårlige træer vil de tilbageværende få mere lys 
og bedre vilkår for fortsat at udvikle sig. Tørre og udgåede grene nederst på træerne er ikke tegn på, at 
træet som helhed er usundt eller ved at gå ud. Det er en naturlig proces, når træet skygger for sig selv 
eller står i skygge af andre. 
 
Hvis andre træer går til uden at grundejeren er skyld i det, kan kommunen efter en konkret vurdering 
give dispensation fra pligten til at genplante store træer. 
 
 

Rekreativt område Sdr. Fælledvej 12 
 
Norddjurs Kommune har modtaget henvendelser omkring forslag til brug af arealet på Sdr. Fælledvej 
12, som miljø- og teknikudvalget har godkendt til fritidsaktiviteter. For at give alle borgere mulighed 
for at afgive forslag til brug, er der afholdt et borgermøde.  
 
På den baggrund har miljø- og teknikudvalget besluttet, at en del af arealet friholdes til enkeltstående 
arrangementer. 
 
Norddjurs Kommune tager kontakt til de grupper og foreninger, der har vist interesse i fremtidig 
benyttelse af arealet. 
 

 
 



 

Omfartsvej 
 
Vejdirektoratet har i 2015 lavet en forundersøgelse, der benytter de eksisterende kommuneveje 
Industrivej og Energivej som omfartsvej. Se forundersøgelsen her. 
 
Behovene og konsekvenserne, der er behandlet 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. 
 
Den 13. juni har kommunalbestyrelsen besluttet, at der arbejdes videre med Industrivej og Energivej 
som omfartsvej. Derfor kan en gammel arealreservation til en anden linjeføring slettes, så arealerne i 
stedet kan bruges til andre formål. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen og vedtog, at igangsætte en 
partshøring af ejerne af grundene op mod de arealer, der før var reserveret til en ny omfartsvej. 
 
Link til vejdirektoratet 
 
 

Skybrudssikring 
 
Mulighederne for skybrudssikring af Auning har i 2016 været undersøgt i samarbejde med Aqua Djurs 
og den rådgivende virksomhed Envidan. Det blev undersøgt, hvordan et skybrud vil påvirke området, 
hvor kapacitetsproblemerne vil opstå i eksisterende rør og hvor regnvand vil løbe op på overfladen og 
skabe udfordringer på veje og bygninger. 
 
Udfordringen vil primært opstå omkring Auning Hallen, hvor regnvandet vil komme op af kloakbrønde 
og løbe op på overfladen af veje og langs husmure. Der vil opstå problemer med bortledning af 
regnvand til det eksisterende nedsivningsbassin på Sdr. Fælledvej. 
 
Der er i projektet regnet på flere løsningsmuligheder og på Auning Skoles eget kloaknetværk, der i dag 
ikke er fuldt ud spildevandssepareret. 
 
Udfordringen i området ligger ved det eksisterende nedsivningsbassin på Sdr. Fælledvej, hvor 
regnvandet pumpes til. Ved skybrud er denne pumpning særlig sårbar, fordi skybrud ofte har 
sammenfald med tordenvejr, og dermed strømsvigt. 
 
Norddjurs Kommune og Aqua Djurs er i forbindelse med arbejdet blevet opmærksom på fordelene ved 
at kombinere flere projekter. Man kan kombinere klimatilpasning af området, en multiarena ved 
Auning Hallen, lukning af Sdr. Fælledvej og flytningen af det eksisterende nedsivningsbassin ved 
boldbanerne. En ny mulig placering af nedsivningsbassinet er syd for Energivej, det kan kombineres 
med aktivitetsområde på de kommunale arealer syd for Sdr. Fælledvej. 
Der har allerede været en positiv dialog med arbejdsgruppen for multiarenaen om en kombination af 
klimatilpasning og rekreative muligheder i forbindelse med hallens aktiviteter. 
 



 

Aqua Djurs er primær aktør på løsning af vandets bortledning, men i samarbejde med kommunen og 
interessegrupper ønsker de at finde en løsning, der kan skabe merværdi og rekreative muligheder for 
Auning. Aqua Djurs går videre med at se på mulighederne for klimasikring af området ved at koble 
flere projekter i området og derigennem skabe holdbare og solide løsninger. 
 
 

Trafiksikkerhed omkring skolen 
 
Kommunen undersøger i øjeblikket trafiksikkerheden ved skolen, SFO, hallen og daginstitutionen 
Mælkevejen. I efteråret 2016 blev det besluttet, at skabe bedre afsætningsmuligheder ved skolen og 
sikre et sikkert stisystem uden vejkrydsninger, hvor børn kan færdes frit mellem skolen, hallen, SFO og 
parkeringspladsen ved Mælkevejen. 
 
Det ligger der I beslutningen fra efteråret: 
• Sdr. Fælledvej spærres foran hallen. Parkering henvises til parkerings-

pladserne bagved hallen. Adgangen til Mælkevejen vil foregå via 
Energivej. (Dog er det senest - den 13. juni besluttet, at Sdr. Fælledvej 
skal åbnes i en forsøgsperiode af rimelig længde) 

• Der etableres en ”Kys og Kør” afsætningsplan foran skolen 
• Der etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Østergade og skolens 

hovedindgang 
• Der indføres tidsbegrænset parkering ved de 9 parkeringspladser ved 

skolen overfor Stadion Allé, samt ved parkeringspladserne modsat hallen 
ind mod Auning Stadion  

• Der etableres en gangsti mellem parkeringspladsen ved Mælkevejen og det eksisterende stisystem 
ved SFO 

 

 
 



 

Det afspærrede areal 
Sideløbende med sagen om trafiksikkerhed arbejder hallen på at etablere en aktivitetspark i Auning. I 
forbindelse med spærringen af Sdr. Fælledvej undersøger Norddjurs Kommune, hallen og Aqua Djurs 
muligheden for at kombinere aktivitetsparken med et kommende klimasikringsprojekt ved Sdr. 
Fælledvej og placere projektet på arealet foran hallen. Det er derfor besluttet at afspærre et større areal 
foran hallen under forsøgsordningen, for at kunne undersøge spærringens påvirkning af trafikken i 
området. 
 
Politisk behandling 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni at vejen åbnes i en forsøgsperiode. Og det er besluttet, at 
den nye forsøgsperiode skal være tiden efter skolernes efterårsferie og frem til nytår. Denne periode 
giver plads til at borgernes forslag kan bringes i spil og analyseres for handlemuligheder, men også at 
vi ser på den samlede trafikafvikling i Auning. Sagen forankres i miljø og teknikudvalget, og 
forelægges for byrådet efter forsøgsperioden. 
 
 
 

Svinget på Juelsgade 
 
Juelsgade 1 blev i 2016 købt af Norddjurs Kommune, som rev huset på grunden ned. Huset var placeret 
så tæt på det skarpe sving i Juelsgade, at det gav problemer med oversigtsforholdene, da vejen også er 
meget smal. 
 
Der er nu udarbejdet detailprojekt. Som det foreligger, kan sættevogne og større busser køre rundt i 
svinget uden at komme over i modsatte vejbane. Der kan svinge op til 12 meter lastbiler ind og ud fra 
Kirkegade til Juelsgade, mens der fra Kirkevej kan komme en renovationsvogn begge veje ud på 
Kirkegade/Juelsgade. Desuden forbedres udkørselsforholdene fra Juelsgårdsvej, da vejen tilsluttes mere 
vinkelret på Juelsgade. 
 
Arbejdet forventes igangsat i august 2017. 
 
 

Områdefornyelse og Trafikknudepunkt +Ø 
 
Auning midtby åbnes op og forskønnes og forholdene for den offentlige transport bliver optimeret. 
 
Norddjurs kommune finansierer sammen med ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
områdefornyelse i Auning midtby med 6 mio. kr. 
Områdefornyelsen tager afsæt i byens tilknytning til Gammel Estrup og vil med nye belægninger og 
byrumselementer referere til den gamle herregård. 
 
Sideløbene med områdefornyelsen har Norddjurs fået tilskud fra Trafikstyrelsen til et trafikknudepunkt 
med moderne og attraktive ventefaciliteter, der samler alle busser, der kører gennem Auning. Der er 2,6 
mio. kr. til Trafikknudepunktet. 



 

 
I forbindelse med projekterne er Vestergade nr. 10 og 12 opkøbt af Norddjurs Kommune i 2016. 
Husene rives ned i forbindelse med anlæggelsen af trafikknudepunktet, der begynder efter 
sommerferien 2017. 
 
Dispositionsplanen for områdefornyelsen og trafikknudepunktet kan ses her. Læs mere om projektet på 
www.norddjurs.dk/auningbymidte 
 

 
 
 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 
 
Den 1. januar 2017 fusionerede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum med Dansk Landbrugsmuseum på 
Gl. Estrup og flytter ind på museet. Museerne blev sammen til det Grønne Museum. 
Med fusionen og flytningen af museet fra Hørsholm flyttede man også 12-13 årsværk til det nye 
landsdækkende museum, som fik et nyt navn og et bredere arbejds- og ansvarsområde, som foruden 
landbrugs- og madhistorien også kommer til at omfatte jagt- og skovbrugshistorien. 
 
Fusionen betød omfattende bygningsændringer og nybyggeri både på museets hovedadresse på Gl. 
Estrup og på fjernmagasinet på den nedlagte kartoffelmelsfabrik i Auning. Frem til sommeren 2018 vil 
der blive brugt 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. 
 
Fra den 3. marts til 12. november kan man nyde udstillingen Rethink Landbrugshistorien, der 
genfortæller 250 års landbrugshistorie. 
Alle de spændende arrangementer i 2017 kan ses på Det Grønne Museums hjemmeside. 
 
 
 
 



 

 

Placering af hundeskov 
 
Miljø - og teknikudvalget vedtog den 20. december 2016 en afgrænsning af hundeskoven i Auning som 
ses på kortet nedenfor. 
 

 
 
 

Bibliotekerne i Norddjurs har nu næsten døgnåbent 
 
Biblioteket i Auning holder fra 1. april åbent mellem kl. 7 og 22 alle ugens dage. Du kan nu alle dage 
med dit sundhedskort selv lukke dig ind på biblioteket fra kl. 7 til 22. 
 
Når biblioteket er lukket mellem 22 og 7, kan du fortsat låne bøger. Der må du dog selv have en 
computer, mobil eller tablet og netadgang, men så er der også et hav af tilbud på e-reolen, filmstriben 
samt mulighed for at bestille fysiske bøger, så de står klar til dig næste gang, der er betjent åbningstid. 
 
Der er desuden blevet betjent åbningstid i Auning hele året, hvor der før var lørdagslukket om 
sommeren. Sommerlukningen er blevet til betjent åbningstid. Samtidig med at du både kan låne og 
aflevere som det passer dig, er det stadig muligt at få venlig og kompetent betjening midt på dagen og 
masser af arrangementer både dag og aften på bibliotekerne i dit nærområde. 
 
Nu betyder selvbetjening og ”Åbent bibliotek”, at du kan komme på biblioteket stort set, hvornår du vil 
og låne det, du ønsker uden en bibliotekar kigger over kanten på hornbrillen og ryster på hovedet, - hvis 
du bare har lyst til at blive underholdt af en tegneserie eller har snuppet et eksemplar af ”Turen går til 
Caribien”, selvom du aldrig har været længere væk end Sverige. Biblioteket er til for dig og mig - du 
kan blive klogere, få hjælp eller låne en bog. Men du må også godt bare kigge dig lidt omkring, tage en 
kopi eller drikke en kop kakao, inden du skal videre med din dag. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du spørgsmål til nyhedsbrevet? Kontakt venligst Trine Christensen via e-mail: toc@norddjurs.dk 
 
Norddjurs kommune, maj 2017 


