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Af Claus Omann Jensen
borgmester, Randers Kommune
BYGGERI Foreningen for By- og
Landskabskultur i Randers Kommune retter i Amtsavisen den 5.
juli kritik mod byrådets planlægning i Randers midtby, herunder
beslutningen om at offentliggøre et

lokalplanforslagfor Thors Bakke i
offentlighøring.
Kritikken går blandt andet på,
at

byrådet har vedtaget og offent-

liggjort et forslag til lokalplan 581
for Thors Bakke, der giver mulighedforat opføre punkthuse i op til
Detnævnes, atdetvirker
mærkeligt, at der i forbindelse med
Kommuneplan 2017 bliver spurgt
til borgernes holdning til højhusbyggeri i Randers midtby, når det
da åbenbart allerede var besluttet
atbygge høitpå Thors Bakke.
Det er korrekt, at der er nyt lokalplanforslag i høring, men mulighe21 etager.

den for et højhus på op til 21 etager
i områdets nordøstlige del ervidereførtfra den gældende lokalplan

508 Thors Bakke, som byrådetvedtog i 2007. Der har således været
mulighed for et punkthus på Thors
Bakke i snartni år. Allerede dengang besluttede byrådet, at der kan
bygges i højden i den centrale bydel Thors Bakke. Lokalplan 508 giver faktisk mulighed for et højhus
i op til 28 etager og 90 meter, som

vartænkt som etnytvartegn for
byen med reference til den tidligere
Thors silo. Det aktuelle lokalplanforslag 581 giver således mulighed
for etpunkthus, der er 7 etager lavere end den tidligere lokalplan.
Til gengæld gives der som noget
nyt mulighed for et punkthus i op
til 15 etager for enden afØstervold.
Østervold er en vigtig akse i byen,
og feg synes, at det er en rigtiggod
ide, at der etableres et punkthus

for enden afØstervold, som derved
både kan markere Østervoldsaf-

slutning mod nord og medvirke til
atskabe yderligere liv i den nordli
ge

helt fantastisk område, og ieg synes, deterretunikt, atvi herpå en
af byens absolut bedste beliggenheder blander ungdomsboliger, almene boliger og private boliger.
f eg har stor forståelse og sympati for ønsketom atbevare vores

midtby. Men hensyn til bevaring
må ikke betyde, at der ikke kan ske
forandring.Vi skal sikre os, atvores
byer udvikler sig, og at udviklingen
sker på den bedst mulige måde og
de rigtige steder ibyen. I den forbindelse gennemfører vi altid offentlig høring, og borgere og interesseorganisationer får mulighed
for at komme med bemærkninger.

Alle høringssvar forelægges byrådet iforbindelse med endelige
vedtagelse af lokalplaner. Hvorvidt
indsigelserne giver anledning til
ændringer i en lokalplan er en afvejningafhensyn, som deterop til
byrådet at varetage. Vi bestræber

delafØstervold.

ospå attilgodese flestmulige interesser og gennem planlægningen

Udviklingsplanerne på Thors

sikre kommunen en god udvikling.

Bakke ervigtige foratstøtte op omkring den vækst og optimisme, der
er i gangi voresbylige nu. Deter et

(forkor tet af r edaktionen)

