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FORORD 
Randers Kommune er i gang med en revision af Kommuneplan 2013. 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af 

Kommuneplan 2017-2029. Det er kun ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013, der skal miljøvurderes. 

Formålet med miljøvurderingen er at give en vurdering af virkningerne på miljøet ved vedtagelse af 

Kommuneplan 2017 og derved give byrådet et godt beslutningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om 

vedtagelse af kommuneplanen. 

I miljørapporten behandles både ændringerne, samt det scenarie, at de pågældende ændringer ikke 

vedtages (såkaldt 0-alternativ). 

Forslag til Kommuneplan 2017 er sendt i offentlig høring i perioden fra d. 29. november 2016 til den 7. 

februar 2017. Yderligere oplysninger kan findes på Randers Kommunes hjemmeside: www.randers.dk eller 

på www.kommuneplan2017.randers.dk. 
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1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ  
Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. 

1.1 Miljøvurderinger  
Randers Kommune har udarbejdet et Forslag til Kommuneplan 2017. 

Kommuneplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven1, der skal sikre, 

at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på 

miljøet. Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan 

eller et program. En miljøvurdering af planer sker gennem udarbejdelse af en miljørapport. 

Der er gennemført en scoping, der har afgrænset omfanget af, hvilke oplysninger og miljøparametre, der 

skal indgå i den endelige miljørapport. I miljørapporten sker der kun en behandling af de enkelte emner, 

som forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens realisering. 

Vurderingerne foretages ud fra eksisterende viden. 

1.2 Ændringer af Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013 
Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. 

I forhold til Kommuneplan 2013 er der foretaget følgende ændringer: 

Ændringer af de følgende strategier og retningslinjer: 

 Veje 

 Vindmøller 

 Grønt Danmarkskort 

Ændringer af rammeudlæg i de følgende områder: 

 1.02.BE.3 Bolig/erhverv Glarbjergvej 

 1.02.BE.4 Mariagervej/Frejasvej 

 1.02.C.2 Bydelscenter Mariagervej 

 1.02.BE.5 Jernbanegade 

 1.02.BE.18 Moltkesgade 

 1.02.E.1 Centererhverv Randers Station 

 1.04.B.25 Fuglsangsvej 

 1.04.B.26 Tæt-lav Hørringvej 

 1.04.BE.1 Blandet bolig og erhverv Ellegårds Allé 

 1.04.BE.2 Vorup Boulevard/Hjørringvej 

 1.05.C.1 Bydelscenter Over Hornbæk 

 1.06.B.22 Højmarksvej 

 1.06.B.23 Højmarksvej etape 2 

 1.06.B.24 Højmarksvej etape 3 

 1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 

 1.06.B.26 Kærsminde boligområde 

 1.06.R.13 Grøn kile Helsted Husevej 

                                                            
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. LBK nr. 1533 af 10/12/2015 



 

                        

 

 1.06.R.14 Grøn kile Mastruphøjvej 

 1.08.BE.3 Dronningborg Allé 

 1.10.E.9 Hadstenvej 

 1.10.E.12 Erhvervsområde ved tilkørsel 42 

 2.01.B.4 Vester Allé, Højvangen, Sandagervej, Assentoft 

 2.01.C.3 Bydelscenter Skovvangsvej, Assentoft 

 3.02.B.10 Boliger ved Hvidhøj, Stevnstrup 

 3.02.BE.3 Engvej, Engkrogen, Stevnstrup 

 4.02.BE.2 Moselunds Allé, Øster Bjerregrav 

 4.02.E.2 Erhvervsområde ved Øster Bjerregrav 

 4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd 

 5.01.BE.3 Udbyhøjvej, Spangen, Harridslev 

 5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord 

 5.06.E.2 Erhverv Mellerup Vest 

 5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, Mellerup 

Ændringerne vurderes at være i overensstemmelse med Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstrategi 

2015-2025. 

1.3 0-alternativ  
Det er vurderet, at det kun er relevant at forholde sig til 0-alternativet.  

0-alternativet er den udvikling, der vil ske, hvis ændringerne i Kommuneplanen ikke gennemføres.  

0-alternativet vurderes under hvert afsnit i tilknytning til de enkelte ændringer i Kapitel 5 og 6. 

0-alternativet betyder ikke, at der ikke kan ske noget inden for det konkrete rammeområde, der vurderes.  

0-alternativet betyder, at der ikke sker ændring i forhold til den gældende planlægning, hvilket betyder, at 

projekter fortsat kan realiseres efter den gældende planlægning. 

1.4 Miljøbeskyttelsesmål  
Ændringerne i Randers Kommunens retningslinjer stemmer godt overens med de følgende nationale mål: 

 At stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020. 

 At højne trafiksikkerheden  

1.5 Miljøpåvirkninger  
De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både de 

nuværende forhold og overvågning er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af både 

planændringen og 0-alternativet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er 

eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens 

miljøpåvirkninger. 

I nedenstående skema ses en oversigt over de ændringer i kommuneplanen, som vurderes at have en 

moderat eller væsentlig påvirkning på et miljøemne.  

 



 

                        

 

Miljøemne Moderat påvirkning af 
miljøemne 

Væsentlig påvirkning af miljøemne 

Veje  Natur, Klima (positiv) 

Vindmøller  Klima, Befolkning og sundhed 

1.02.E.1 Centererhverv Randers 
Station 

Klima  

1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 Klima  

2.01.C.3 Bydelscenter 
Skovvangsvej, Assentoft 

Klima, Befolkning og sundhed  

4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd Natur, rekreative forhold Befolkning og sundhed, Grundvand og 
Landskab 

5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord Befolkning og sundhed  

5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, 
Mellerup 

Klima  

5.06.E.2 Erhverv Mellerup vest Befolkning og sundhed  

 

1.5.1 Retningslinjer 
Natur:  

Den nye vejudpegning til en revideret linjeføring af engbroen løber gennem Vorup Enge, som er beskyttet 

af naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger desuden inden for åbeskyttelseslinjen. Linjeføringen har derfor en 

væsentlig negativ indvirkning på naturen. 

Klima:  

Den nye vejudpegning til en østlig klimabro-forbindelse over den ydre del af Pieren har som formål, også at 

kunne klimasikre en stor del af Randers. Det nye udlæg vurderes derfor at have en væsentlig positiv 

indvirkning.  

En stor del af den vestlige engbro-forbindelse ligger lavt og vil i tilfælde af stormflod kunne blive 

oversvømmet, hvilket kan ødelægge vejens bæreevne. 

At der udtages muligheder for at opstille store vindmøller svækker indsatsen for at reducere udslippet af 

CO2 til atmosfæren. Det forringer mulighederne for at imødegå de kommende årtiers klimaændringer. 

Ændringen vurderes derfor at have en væsentlig negativ indvirkning. 

Befolkning og sundhed:  

De nye udpegninger til vejføringer over åen/fjorden vil aflaste det eksisterende vejnet og højne 

trafiksikkerheden samt reducere støjgener på de omkringliggende byområder.  

Ved at udtage vindmølleområder og dermed svække klimaindsatsen, vil denne ændring på længere sigt 

medføre forringede levevilkår for kommende generationer. 

1.5.2 Rammer 
Natur: 

Når der inddrages nye områder til byformål kan de ikke indgå som en del af de eksisterende land- og 

naturområder. I de områder, hvor der findes beskyttet natur og i områder, der kan påvirke Natura2000-

områder, skal der tages højde for dette i lokalplanlægningen. 

Rekreative forhold: 

Når der inddrages nye områder til byformål eller omdannes eksisterende rekreative områder til andre 

funktioner, kan arealerne ikke længere i samme omfang indgå som del af den bynære, rekreative struktur.  



 

                        

 

Befolkning og sundhed: 

Udlæg til støjfølsomme anvendelser, som eksempelvis boliger, skal sikres mod støj fra veje og jernbane 

samt virksomheder. Omdannelse af rekreative områder til andre byfunktioner reducerer mulighederne for 

at dyrke idræt i byen. 

Omdannelse eller udvikling af trafikgenererende anvendelser kan betyde en større støjpåvirkning for de 

omkringliggende naboer. Den øgede mængde trafik kan desuden have en negativ indvirkning på 

trafiksikkerheden og særlig afvikling af tung trafik skal være et fokus i lokalplanlægningen. 

Landskab: 

Når der inddrages nye områder til byformål er det på bekostning af det omkringliggende landskab. 

Byudviklingen sker dog inde fra og ud, hvorfor nye udlæg vil lægge sig op ad eksisterende by. Hvor der 

udlægges nye byfunktioner i områder med særlige landskabelige værdier, skal der i lokalplanlægningen 

laves grundige landskabelige vurderinger og gøres foranstaltninger, der mindsker påvirkningen. 

Klima: 

For nogle af rammerne, er der i flg. kommunens skybrudskort risiko for samling af større mængder vand, 

enten fordi der er tale om en lavning eller at der løber en strømningsvej gennem området. Fremtidig 

planlægning for området skal sikre afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud. 

Kultur: 

Inden for nogle af rammerne er der registreret beskyttede sten- og jorddiger. En ændret arealanvendelse 

og overførsel fra landzone til byzone skal ske under hensyntagen og sikring af de fredede diger, der er 

registreret i området. Dette vurderes at være muligt ved den fremtidige lokalplanlægning for området. 

Hvor arealer, der er registreret som kulturarvsareal inddrages til byfunktioner er der indikatorer for, at der 

gemmer sig væsentlige fortidsminder i jorden.  

Grundvand: 

I de områder, hvor der er udpegede lavbundsarealer skal der i forbindelse med lokalplanlægning grundigt 

undersøges, hvad konsekvenserne er ved en grundvandssænkning. Herudover bør der tages hensyn til de 

eksisterende strømningsveje og evt. afledning af vand fra området bør ske under hensyn til den 

omkringliggende natur. 

1.6 Afværgeforanstaltninger  
I forbindelse med miljøvurderingen, er der foretaget ændringer i to rammeområder for at imødegå en 

negativ miljøpåvirkning. Det drejer sig om ramme 4.02.BE.2, der er tilrettet en smule i det sydøstlige 

hjørne, så den ikke går ind over 300 m buffer til drikkevandsboring samt ramme 4.02.BE.1, der er slettet, da 

der både er en kirkefredning, kirkeindsigt, kirkebygge og lavbund på størstedelen af området. Matriklerne 

24bg, 24cf, 24ck og 24ci medtages i stedet i boligrammen 4.02.B.2. 

De væsentlige påvirkninger fra de ændrede udpegninger til veje vil blive yderligere belyst i de aktuelle 

VVM-undersøgelser, der skal laves forud for vejprojekterne. Her vil der også blive belyst, hvilke eventuelle 

afværgeforanstaltninger, der vil være mest hensigtsmæssige. 

Mange af de negative påvirkninger på natur, klima, befolkning og sundhed og landskab, vil kunne afbødes 

gennem lokalplanlægningen, hvor de konkrete byggemuligheder og disponeringer af områderne, vil kunne 

tilpasses de lokale forhold og forudsætninger. 



 

                        

 

1.7 Overvågning  
Der er krav om, at myndigheden foretager en overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger jf. lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. 

På baggrund af miljøvurderingerne af de enkelte miljøemner vil overvågning i høj grad ske gennem 

eksisterende ordninger og den kommende fysiske planlægning af områderne: 

 Opfølgning af, om ændringerne har den forventede miljøpåvirkning, vil ske løbende gennem 

planlægning og konkret gennem næste planstrategi og den efterfølgende kommuneplanrevision. 

 Der skal i forbindelse med projektering og planlægning for eventuelle vejprojekter udarbejdes en 

VVM, der nærmere beskriver de miljømæssige konsekvenser, som vejanlæggene har.  

 Løbende fireårige revisioner af kommuneplanen, vindmølleplanen og klimaplanen. 

 Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en overvågning af § 3-områdernes 

udbredelse og tilstand.  

  



 

                        

 

2 INDLEDNING  
Randers Kommune har udarbejdet et Forslag til Kommuneplan 2017. 

Kommuneplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven2, der skal sikre 

at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på 

miljøet. 

En miljøvurdering af planer sker gennem udarbejdelse af en miljørapport. 

2.1 Baggrund  
Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en 

miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan påvirke miljøet væsentligt. Målet er at 

minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program. 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende alt fra den biologiske 

mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske 

faktorer til materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes 

forhold mellem disse parametre. 

Forslag til Kommuneplan 2017 er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven. Det er kun 

ændringerne i forhold til den gældende Kommuneplan 2013, der skal miljøvurderes. 

Som grundlag for miljøvurderingen skal der gennemføres en scoping, der afgrænser omfanget af, hvilke 

oplysninger og miljøparametre, der skal indgå i den endelige miljørapport. Scopingen skal sendes i høring 

hos berørte myndigheder. 

Efter scopingen udarbejdes en miljørapport, hvor der sker en behandling af de enkelte emner, som 

forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens realisering. 

Når miljørapporten og forslaget til planen foreligger, skal myndigheden foretage en offentlig høring med en 

frist på mindst 8 uger3 for offentlighedens og myndigheders fremsendelse af bemærkninger. 

Efter høringsperioden gennemgår Randers Kommune de indkomne forslag, bemærkninger og kommentarer 

med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet. De indkomne forslag behandles i en 

sammenfattende redegørelse i forbindelse med, at Byrådet træffer beslutning om den endelige vedtagelse 

af planen. 

Den endelige vedtagne Kommuneplan 2017 offentliggøres sammen med en sammenfattende redegørelse 

og et eventuelt program for overvågning. 

2.1.1 Høring af andre berørte myndigheder 
Randers Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer § 7, stk. 4 foretaget en 

høring af andre berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingen (scoping). 

Følgende statslige myndigheder er hørt:  

 Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og vækstministeriet 

                                                            
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. LBK nr 1533 af 10/12/2015 
3 Fristen er mindst 8 uger jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 3. Myndigheden skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for 
offentlighedens og myndigheders fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport. Den 
konkrete offentlighedsfase er fastsat til at være sammenfaldende med høring af forslag til Kommuneplan 2013.  



 

                        

 

 Vejdirektoratet, Trafikministeriet 

 Kulturministeriet 

 Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Miljø- og Fødevarestyrelsen 

Ingen af de hørte myndigheder har haft bemærkninger til scopingen. 

2.1.2 Den videre proces 
Miljørapporten vedhæftes som bilag til kommuneplanforslaget og kommer ud i offentlig høring sammen 

med kommuneplanforslaget. 

Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. Der 

udarbejdes en sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, der bl.a. 

forholder sig til de indkomne høringssvar. 

2.1.3 Forholdet til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland 
Ændringerne er i overensstemmelse med visionen i Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 for Region 

Midtjylland4 om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion og bidrager blandt andet til opfyldelse af 

de nedenstående delmål: 

 Vi dyrker vores styrker 

 Vi gør infrastrukturen mere effektiv 

 Vi passer på de knappe ressourcer 

2.1.4 Læsevejledning 
Miljørapporten findes kun som en digital version, der kan hentes på Plansystemet og på Randers 

Kommunes hjemmeside. Denne miljørapport beskriver miljøpåvirkningerne af ændringerne af 

kommuneplanen. Den er opbygget med følgende afsnit: 

Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af miljørapporten, hvor de vigtigste oplysninger og vurderinger 

er trukket frem for at give et hurtigt overblik over ændringerne og miljøpåvirkningerne. 

Indledning og baggrund forklarer dels baggrunden for udarbejdelsen af miljøvurdering og for 

kommuneplanforslaget samt planforhold. 

Ændringer i forhold til Kommuneplan 2013 giver en oversigt over ændringerne i forhold til den gældende 

kommuneplan og beskriver 0-alternativet. 

Metode beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en systematisk vurdering af de 

forskellige miljøpåvirkninger i form af støj og lugt, samt påvirkning af naturområder med mere. 

Vurdering af miljøpåvirkninger fra henholdsvis retningslinjer og rammeudlæg, der beskriver 

miljøpåvirkningerne for ændringerne i kommuneplanen i form af underafsnit, der omhandler det enkelte 

miljøemne. 

Forslag til overvågning beskriver forslag til overvågning af miljøpåvirkninger. 

Sammenfatning, hvor vurderingerne af miljøpåvirkningerne fremgår samlet. 

                                                            
4 Regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, http://www.rm.dk/regional-udvikling/strategier-og-politikker/Ny-
regional-vakst-og-udviklingsstrategi/ 



 

                        

 

For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og 

det ikke-tekniske resumé. 

Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv. 

  



 

                        

 

3 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN 2013  
Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. I forhold til Kommuneplan 2013 er der 

foretaget følgende væsentlige ændringer: 

Ændringer af de følgende retningslinjer: 

 Veje 

 Vindmøller 

 Grønt Danmarkskort 

Ændringer af rammeudlæg i de følgende områder: 

 1.02.BE.3 Bolig/erhverv Glarbjergvej 

 1.02.BE.4 Mariagervej/Frejasvej 

 1.02.C.2 Bydelscenter Mariagervej 

 1.02.BE.5 Jernbanegade 

 1.02.BE.18 Moltkesgade 

 1.02.E.1 Centererhverv Randers Station 

 1.04.B.25 Fuglsangsvej 

 1.04.B.26 Tæt-lav Hørringvej 

 1.04.BE.1 Blandet bolig og erhverv Ellegårds Allé 

 1.04.BE.2 Vorup Boulevard/Hjørringvej 

 1.05.C.1 Bydelscenter Over Hornbæk 

 1.06.B.22 Højmarksvej 

 1.06.B.23 Højmarksvej etape 2 

 1.06.B.24 Højmarksvej etape 3 

 1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 

 1.06.B.26 Kærsminde boligområde 

 1.06.R.13 Grøn kile Helsted Husevej 

 1.06.R.14 Grøn kile Mastruphøjvej 

 1.08.BE.3 Dronningborg Allé 

 1.10.E.9 Hadstenvej 

 1.10.E.12 Erhvervsområde ved tilkørsel 42 

 2.01.B.4 Vester Allé, Højvangen, Sandagervej, Assentoft 

 2.01.C.3 Bydelscenter Skovvangsvej, Assentoft 

 3.02.B.10 Boliger ved Hvidhøj, Stevnstrup 

 3.02.BE.3 Engvej, Engkrogen, Stevnstrup 

 4.02.BE.2 Moselunds Allé, Øster Bjerregrav 

 4.02.E.2 Erhvervsområde ved Øster Bjerregrav 

 4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd 

 5.01.BE.3 Udbyhøjvej, Spangen, Harridslev 

 5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord 

 5.06.E.2 Erhverv Mellerup Vest 

 5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, Mellerup 



 

                        

 

3.1 0-alternativ  
Det er vurderet, at det kun er relevant at forholde sig til 0-alternativet. 

0-alternativet er den udvikling, der vil ske, hvis ændringerne i Kommuneplanen ikke gennemføres. 0-

alternativet vurderes under hvert afsnit i tilknytning til de enkelte ændringer i Kapitel 5 og 6. 

4 METODE  
I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang til gennemførslen af miljøvurderingen og til de vurderinger, 

der er foretaget. De forskellige begreber forklares og opsamlingsmetoden beskrives. 

4.1.1 Lovgivning og miljømål  
Det gældende lovgrundlag, vejledninger mv. beskrives. De relevante miljømål beskrives. 

4.1.2 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013  
De eksisterende miljøforhold beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer. Endvidere 

beskrives de ændringer, der sker i Forslag til Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013. 

4.1.3 Vurdering af påvirkninger  
Miljøpåvirkningerne fra kommuneplanen beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer. Der 

vurderes udelukkende på de miljøpåvirkninger, der er identificeret i scopingen. Det er kun ændringerne i 

kommuneplanen, der skal miljøvurderes. Vurderingerne foretages ud fra eksisterende viden. 

4.1.4 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der vil ske, 

hvis projektet ikke realiseres. 

4.1.5 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i sammenhæng/samspil 

med projektets miljøpåvirkninger. 

4.1.6 Overvågning 
Behovet for myndighedernes overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger beskrives. 

4.1.7 Opsamling i form af skema  
Som afslutning på vurderingen af hvert miljøemne, er der lavet en skematisk opsamling af konsekvenserne 

af miljøpåvirkningen af et givet miljøemne ud fra følgende elementer: 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Påvirkningsgrad 

 Varighed 

 Konsekvenser 

4.1.7.1 Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås risikoen for at en beskrevet miljøeffekt indtræffer. Dvs. at der gives en 

vurdering af, hvor sikkert det er, at en given miljøeffekt vil optræde. 

Sandsynligheden defineres som: 



 

                        

 

 Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med vished indtræde. 

 Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. 

 Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. 

 Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. 

 Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at den pågældende påvirkning vil forekomme. 

4.1.7.2 Påvirkningens geografiske udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirkning 

forventes at have.  

Påvirkningens geografiske udbredelse defineres som: 

 International: Påvirkningen vil brede sig over Danmarks landegrænse. 

 National: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og land). 

 Regional: Påvirkningen er begrænset til projektområdet og et område i en afstand på op til ca. 20-

30 km. 

 Lokal: Påvirkningerne er begrænset til projektområdet og områder umiddelbart uden for 

projektområdet. 

4.1.7.3 Påvirkningsgraden 

Ved ”påvirkningsgraden” forstås, hvor kraftigt en given miljøparameter påvirkes af projektet/planen. 

Påvirkningsgraden defineres som: 

 Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske 

tab af struktur eller funktion. 

 Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 

 Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre grad blive påvirket. Områdets funktion og struktur vil 

blive bevaret. 

 Ingen: Det pågældende miljøemne vil ikke blive påvirket. 

4.1.7.4 Påvirkningens varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid projektets/planes påvirkning af en miljøparameter vil 

finde sted. 

Påvirkningens varighed defineres som: 

 Vedvarende/på langt sigt: Påvirkningen varer i mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 

 Midlertidig/på mellemlangt sigt: Påvirkningen vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 

 Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende forekomme i anlægsfasen. 

 -: Der er ingen påvirkning, hvorfor det ikke er relevant at forholde sig til påvirkningens varighed. 

4.1.7.5 Samlet vurdering 

På baggrund af vurderingen af projektets påvirkning af en miljøparameter (sandsynlighed, geografisk 

udbredelse, påvirkningsgrad, påvirknings varighed), samt en konkret vurdering af det enkelte miljøemne 

foretages en samlet vurdering af projektets/planes konsekvenser for det enkelte miljøemne. 

Konsekvenserne for det enkelte miljøemne vurderes ud fra følgende kategorier: 



 

                        

 

 Væsentlig: Der er en væsentlig indvirkning, og der vil være behov for at ændre projektet, 

gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske påvirkningen eller afveje konsekvenserne i 

forbindelse med beslutningsprocessen om projektets realisering.   

 Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som ved en negativ påvirkning kræver overvejelser om 

afværgeforanstaltninger som led i realiseringen af projektet. 

 Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der ikke vurderes behov for afværgeforanstaltninger. 

 Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at de ikke er relevante at tage højde for ved projektets 

realisering. 

Et projekts konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative.  

Positive miljøpåvirkninger er i skemaet angivet med (P), uanset om konsekvensen er ubetydelig, mindre, 

moderat eller væsentlig. 

Negative miljøpåvirkninger er i skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) 

eller ingen markering (mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 

Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, byrådet skal træffe. 

Et udfyldt skema kan f.eks. se således ud: 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold I Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Miljøforhold II Stor Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold III Mindre Lokal Stor Midlertidig Moderat 

Positive miljøpåvirkninger er markeret med grøn Mindre 

 

I miljøvurderingens sammenfatning, jf. Kapitel 8, sammenfattes alle de opsamlede skemaer for at skabe et 

samlet overblik over alle projektets miljøkonsekvenser. 

  



 

                        

 

5 MILJØPÅVIRKNINGER I FORHOLD TIL RETNINGSLINJER  
Ændringer i følgende retningslinjer vurderes at have en indvirkning på det omkringliggende miljø. 

 Veje 

 Vindmøller 

 Grønt Danmarkskort 

5.1 Veje 
I Kommuneplan 2017 ændres retningslinjen til fremtidige vejprojekter som følge af projekt Byen til Vandet, 

som arbejder med nye forbindelser over Gudenåen/Randers Fjord. Der er endnu ikke truffet beslutning om 

valg af linjeføring, men i kommuneplanen reserveres arealer til de forskellige alternativer, der er i spil.  

5.1.1 Lovgrundlag og miljømål 
Planlovens § 11a pkt. 4 angiver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for trafikanlæg.  

Da formålet med at etablere alternative forbindelser over Gudenåen/Randers Fjord har til formål at give 

trafikal aflastning til midtbyen, er ændringerne i overensstemmelse med 

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan ”hver ulykke er en for meget – et fælles ansvar” 

fra 20135. 

5.1.2 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Der er i dag trafiktrængsel i Randers by - især området omkring Randersbro skaber problemer, mens også 

dele af Centerringen, Århusvej, Viborgvej, Grenåvej og Hadsundvej er hårdt belastet. Den konstante vækst i 

vejtrafikken betyder, at kapaciteten på vejnettet på flere tider af døgnet er opbrugt. Randersbro er 

knudepunktet, hvor trafikken fra flere indfaldsveje krydser fjorden i centrum af Randers.  

Al intern trafik i byen, som skal fra nord til syd eller omvendt, har kun mulighed for at krydse fjorden dette 

ene sted inde i byen. Alternativt er der mulighed for at anvende motorvejen til krydsning af Gudenåen mod 

vest. Dermed tvinges trafikanter til at foretage en betragtelig omvejskørsel, selvom de kun har ærinde i 

Randers. Den samlede trafikmængde på Randersbro, Havnegade og Tørvebryggen er i dag en forhindring og 

barriere for udviklingen af arealer ned mod fjord og å og for at skabe en direkte forbindelse mellem 

midtbyen og vandet. 

Byrådet har derfor gennem en årrække arbejdet for, at etablere nye forbindelser over Gudenåen/Randers 

Fjord. Samtidig med at løse de infrastrukturelle udfordringer ønsker byrådet også, at sikre byen mod 

klimaforandringerne- og det er deres vision at skabe en by, der i højere grad møder vandet og disse tiltag 

samles i et hovedgreb, der bidrager til byens udvikling på en hensigtsmæssig måde. 

Byen, havnen, fjorden og åen skal være ét stort rum for oplevelser, udfoldelse og væresteder. Byrådets 

vision er, at projekt ”Byen til vandet” udvikler en helt ny Randers midtby, hvor middelalderbyen, Gudenåen 

og Randers Fjord opleves som ét hele. Byrådet ønsker samtidig at have fokus på at udvikle havnemiljøet 

som et nyt, attraktivt oplevelses- og mødested – baseret på den erhvervskultur, der fortsat vil kunne 

opleves. 

                                                            
5 Trafiksikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar, 
2013: 
http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Handlingsplan%202013-
2020%20Hver%20ulykke%20er%20%C3%A9n%20for%20meget%20-%20et%20f%C3%A6lles%20ansvar.pdf  

http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Handlingsplan%202013-2020%20Hver%20ulykke%20er%20%C3%A9n%20for%20meget%20-%20et%20f%C3%A6lles%20ansvar.pdf
http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Handlingsplan%202013-2020%20Hver%20ulykke%20er%20%C3%A9n%20for%20meget%20-%20et%20f%C3%A6lles%20ansvar.pdf


 

                        

 

Ambitionen er derfor at binde byen og vandet sammen, at udnytte den fantastiske og naturgivne ressource 

som åen og fjorden er, og at sikre nye byudviklingsmuligheder i hjertet af Randers. 

I Kommuneplan 2013 er udpeget to nye krydsningsmuligheder i den centrale del af Randers, én vestlig 

forbindelse placeret der, hvor fodgængerbroen ”Blå bro” i dag ligger og en østlig forbindelse fra 

Århusvej/Tronholmen i syd over den inderste del af Pieren og til Toldbodgade/Rosenørnsgade i nord.  

 
Udpegningen til planlagte veje i Kommuneplan 2013. 

I Kommuneplan 2017 er den vestlige forbindelse flyttet længere mod vest, så den i stedet løber igennem 

Vorup Enge og vest om jernbanebroen. Den østlige forbindelse er suppleret med en mulig 

”klimabroforbindelse”, der forbinder Grenåvej ved Kristrup Engvej gennem de nye havnearealer, over den 

yderste del af Pieren til Toldbodgade og Udbyhøjvej i nord. 



 

                        

 

 

Udpegningen til planlagte veje i Kommuneplan 2017: En flyttet vestlig engbro-forbindelse og en ny linje til 

en klimabro. 

5.1.3 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur, klima samt befolkning og sundhed. 

5.1.3.1 Natur 

Store dele af det nye forløb af den vestlige engbro-forbindelse er placeret i områder beskyttet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, hertil kommer at hovedparten det nye vejforløb er beliggende indenfor 

åbeskyttelseslinjen. 

Området hvor vejen er påtænkt er tillige registreret som opholdssted for bilag IV arten odderen, samt for 

en række flagermus. Påvirkningen af disse arter til en øget trafikmængde er formentlig øgede 

tilskadekomne og en generel tilbagetrækning.  

Syd for åen vil vejen skulle passere jernbanen, det ville skulle ske enten i form af en bro eller en tunnel. En 

tunnel løsningen vil ligge krav på mere § 3 natur og ville skulle sikres imod stormflodsoversvømmelserne i 

form af diger, der igen vil påvirke § 3 naturen. En bro over jernbanen vil formentlig være den løsning, der 

påvirker naturen i området mindst.  

5.1.3.2 Klima 

Vejføringen fra Grenåvej til Udbyhøjvej løber gennem Kristrup Enge, der ved en stormflodshændelse vil 

blive oversvømmet. Broen har dog til hensigt, at klimasikre arealerne på vestsiden og vil derfor i sig selv 

håndtere dette, ligesom der i forbindelse med udbygning af havnen, vil blive etableret højere kajkanter.  



 

                        

 

Omtrent ¾ af det nye vestlige engbro-forbindelse er beliggende i et område hvor vandet i tilfælde af både 

en 20 årig samt en 100 årig stormflodsbegivenhed vil stå med vand som bølger ind på en vejskråning. Et 

forhold som ødelægger vejens bæreevne. 

5.1.3.3 Befolkning og sundhed 

De nye forbindelser over åen og fjorden vil aflaste det eksisterende vejnet og dermed højne 

trafiksikkerheden samt reducere de støjgener, som trafikken har på de omkringliggende byområder. De nye 

veje vil i forbindelse med etableringen om nødvendigt blive støjafskærmet. 

Den vestlige engbro-forbindelse skal krydse jernbanen enten som en bro eller som en tunnel. En 

tunnelløsning vil formentlig afstedkomme mindre støj end en broløsning på de omkringliggende engarealer, 

som forventes at skulle have en rekreativ funktion.  

En klimabro-løsning vil sikre en stor del af Randers mod oversvømmelser og vil betyde en større 

investeringssikkerhed. 

5.1.4 0-alternativet 
Den vestlige engbro-forbindelse er tilrettet i forhold til Kommuneplan 2013. Hvis den eksisterende 

udpegning til engbroforbindelse fastholdes, vil det betyde en mindre påvirkning af det omkringliggende 

engområdes flora og fauna, da udpegningen i Kommuneplan 2013 følger en eksisterende jernbanebro og 

således allerede til dels forstyrrer naturen.  

Udpegningen til klimabro-forbindelse over den yderste del af Pieren er ny i forhold til Kommuneplan 2013. 

Alternativet er derfor, at der ikke udpeges en forbindelse over fjorden på denne lokalitet og mulighederne 

for en østlig forbindelse over fjorden derfor begrænses til Bolværkslinjen over den inderste del af Pieren og 

en forbindelse længere mod øst uden for byen. 

5.1.5 Kumulative effekter 
De to ændringer udspringer af projektet Byen til Vandet, der ud over at skulle håndtere 

trængselsproblemer på det eksisterende vejnet og klimasikre Randers også har til formål at skabe nye, 

bynære rekreative muligheder og herlighedsværdier i byudviklingen i den centrale del af Randers. At 

vejudpegningerne således kan have en negativ effekt på naturen i engene må forventes at blive opvejet af 

de øvrige positive effekter af bedre infrastruktur og nye naturmæssige, rekreative projekter og indsatser.  

5.1.6 Overvågning 
Der skal i forbindelse med projektering og planlægning for eventuelle vejprojekter udarbejdes egentlige 

rammer samt lokalplanlægning for de valgte vejanlæg, og der vil skulle udarbejdes miljøvurdering og VVM, 

der nærmere beskriver de miljømæssige konsekvenser, som vejanlæggene har.  

5.1.7 Sammenfattende vurdering 
Ændringerne i retningslinjeudpegningerne for fremtidige veje er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i 

metodebeskrivelsen. 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Klima Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Lille Vedvarende Mindre 



 

                        

 

 

5.2 Vindmøller 
Kommuneplan 2017 ændrer i udpegningen af områder til vindmøller.  

5.2.1 Lovgrundlag og miljømål 
Planlovens § 11a pkt. 5 angiver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for tekniske anlæg.  

5.2.2 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Det foreslås at tre rammeområder i til 150 m høje møller i Kommuneplan 2013 helt ophæves, sådan at der 

ikke længere kan opstilles vindmøller i de tre områder, som er Binderup, Ringsbjerg og Tustrup.  

Tre andre rammeområder, Vindbylund, Kåtbæk Kondrup, som i Kommuneplan 2013 er udlagt til 150 m høje 

vindmøller, begrænses, så områderne kun kan rumme de møller (som er mellem 69 m og 74 m høje), som i 

dag står inden for områderne. 

Dermed fjernes mulighederne for at opføre i alt ca. 20 - 22 nye 150 m høje vindmøller, der kunne have 

bidraget til produktionen af vedvarende energi og til at reducere CO2-udledningen til atmosfæren. 

 



 

                        

 

 

Vindmølleområder. Væsentlige ændringer fra Kommuneplan 2013 i forhold til Forslag til Kommuneplan 2017. 

5.2.3 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. klima, landskab samt befolkning og sundhed. 

5.2.3.1 Klima 

De foreslåede begrænsninger i mulighederne for at opstille vindmøller i Randers Kommune svækker 

indsatsen for at reducere udslippet af CO2 til atmosfæren. Det forringer mulighederne for at imødegå de 

kommende årtiers klimaændringer, som for Randers Kommunes vedkommende handler om stigende 

vandstand og oversvømmelser, øget nedbør og skybrud, samt flere og kraftigere storme og orkaner, samt 

øget hyppighed af stormflod. 

Vindmølleområde Binderup ophæves. 

Vindmølleområde Ringsbjerg ophæves. 

Vindmølleområde Tustrup ophæves. 

Vindmølleområde Vindbylund begrænses. 

Vindmølleområde Kåtbæk begrænses. 

Vindmølleområde Kondrup begrænses. 



 

                        

 

5.2.3.2 Befolkning og sundhed 

På kort sigt mister Randers Kommune tilskudsmuligheder fra statens grønne ordninger, der kunne være 

delt ud til lokale projekter til gavn for borgerne, i de områder hvor der opstilles vindmøller. 

På lang sigt, vil en manglende indsats for at reducere CO2-udledningen på globalt plan, med stor 

sandsynlighed medføre forringede levevilkår for kommende generationer.  

Da byrådet har truffet deres beslutning om at udtage vindmølleområderne på baggrund af borgerprotester, 

må det dog forventes, at det på kort sigt må betyde en bedre oplevet livskvalitet for de berørte borgere, 

som bor i nærheden af de pågældende vindmølleområder. 

5.2.3.3 Landskab 

Opstilling af vindmøller vil i en vis udstrækning altid påvirke landskabet. At der således ikke kan opstilles 

vindmøller i de tre områder, samt at møllehøjden reduceres betydeligt i endnu tre områder, vurderes at 

have en positiv indvirkning på de landskabelige værdier.  

5.2.4 0-alternativet 
0-alternative vil medføre, at der fortsat vil kunne lokalplanlægges for og etableres vindmøller op i 150 

meters højde, til produktion af billig vedvarende energi. 

5.2.5 Kumulative effekter 
Hvis der med denne begrænsning er er tale om en udvikling hen imod en generel svækkelse af indsatsen 

over for menneskeskabte klimaændringer på globalt plan, vil det med stor sandsynlighed medføre 

forringede levevilkår for kommende generationer. 

5.2.6 Overvågning 
Løbende revisioner af kommuneplanen og klimaplanen. 

5.2.7 Sammenfattende vurdering 

 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 
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udbredelse af 
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Påvirknings-
grad af 
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Varighed Samlet 
vurdering 

Klima Stor International Stor Vedvarende Væsentlig 

Befolkning og 
sundhed 

Stor International Stor Vedvarende Væsentlig 

Landskab Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

5.3 Grønt Danmarkskort 
Retningslinjerne om Grønt Danmarkskort er nye i forhold til Kommuneplan 2013. Det grønne danmarkskort 

har til hensigt at samle og ensrette naturmæssige udpegninger på tværs af kommunegrænser og er 

indskrevet i planloven i 2015. 

5.3.1 Lovgrundlag og miljømål 
Planlovens § 11a pkt. 21 angiver, at kommuneplanen skal indeholde temaer, der indgår i det Grønne 

Danmarkskort. 



 

                        

 

Udpegningen af et grønt Danmarkskort stemmer godt overens med det mål om biodiversitet, som EU og FN 

har opsat, om at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 20206. 

5.3.2 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Udpegningerne til det grønne danmarkskort udgøres af eksisterende udpegninger af Natura2000, 

eksisterende og potentielle økologiske forbindelser, eksisterende og potentielle naturområder samt grønne 

kiler ved Randers by. 

Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort er statens biodiversitetskort benyttet således, at områder med 

høj score dvs. høj biodiversitet så vidt muligt er udpeget i sammenhæng med økologiske forbindelseslinjer 

og potentielle økologiske forbindelseslinjer. Grønt Danmarkskort er desuden sammenfaldende med 

lavbundskortet og mulige vådområder, da lavbundsarealer oftest er udpeget som økologiske 

forbindelseslinjer eller potentielle økologiske forbindelseslinjer. 

Til udpegningen følger retningslinjer, der prioriterer forskellige naturindsatser inden for udpegningerne. 

                                                            
6 Regeringen, Naturplan Danmark, 2014, http://quickpaper.rosendahls.dk/Naturstyrelsen/Naturplan/#/1/  

http://quickpaper.rosendahls.dk/Naturstyrelsen/Naturplan/#/1/


 

                        

 

 

 

5.3.3 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur, rekreative forhold samt befolkning og sundhed. 

5.3.3.1 Natur 

Det vurderes, at udpegningen af et grønt danmarkskort er positiv, da udpegningen viser sammenhængene 

mellem de forskellige naturudpegninger og forventes at danne overblik på tværs af kommunegrænser.  

5.3.3.2 Menneskers sundhed og friluftsliv og rekreative interesser 

Det vurderes, at udpegningen af et grønt danmarkskort vil betyde, at flere vil have adgang til og benytte 

naturen til friluftsliv og aktivitet, hvilket vil have en positiv effekt på menneskers sundhed. 



 

                        

 

5.3.4 0-alternativet 
0-alternativet vil bevirke, at der ikke i så høj grad vil være fokus på at forbedre naturen i disse områder. 

5.3.5 Kumulative effekter 
Kommunens Natura 2000-områder er beskyttet gennem habitatdirektivet jf. 5.1.1, og den del af Natura 

2000-områderne, der omfatter landområder er omfattet af det grønne Danmarkskort. En af indsatserne i 

det grønne Danmarkskort er at forbedre naturen i Natura 2000-områderne. 

5.3.6 Overvågning 
Overvågning foretages i forbindelse med en gennemgang af § 3-områdernes udbredelse og tilstand.  

5.3.7 Sammenfattende vurdering 
Det grønne Danmarkskort er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 
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6 MILJØPÅVIRKNINGER I FORHOLD TIL ÆNDRINGER I RAMMER  
 

6.1 1.02.BE.3 Bolig/erhverv Glarbjergvej 
Der fastlægges rammebestemmelser for en del af det eksisterende erhvervsområde ved Glarbjergvej, som 

giver mulighed for offentlige formål, butikker til særlig pladskrævende formål samt blandet bolig- og 

erhvervsformål i miljøklasse 1-4. 

6.1.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Området omfatter eksisterende bebyggede arealer. Det nuværende erhvervsområde 1.02.E.5 reduceres, 

således at en del af området udlægges til blandet bolig og erhverv.  

Den nye ramme benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 2017 som 1.02.BE.3. Området må anvendes 

til: Bolig- og erhvervsformål, offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og 

kulturformål samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper.  

Bebyggelsesprocenten for boliger i området må ikke overstige 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav 

bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for øvrig bebyggelse i området må ikke overstige 85%. 

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. 

En del af området må anvendes til butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. Det maksimale 

bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige 4000 m2.  

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
Den nye ramme 1.02.BE.3 Glarbjergvej. 

6.1.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed i forhold til støj i relation til trafik og erhverv i området. 



 

                        

 

6.1.2.1 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændring fra 

erhverv til blandet bolig og erhverv kan generere mere trafik i området, men det vil afhænge af typen af 

erhverv samt antallet af boliger. 

Støjkrav ved eksisterende beboelser i erhvervsområder er de samme som er gældende i blandet bolig og 

erhvervsområder. Ændringen får derfor ingen betydning for eksisterende boliger. Der tillades ikke nye 

boliger i erhvervsområde men det gør der i blandet bolig og erhverv. Ved ændringen vil virksomheder i det 

nye blandet bolig og erhvervsområde kunne få nye boliger tættere på sig end i dag. Derved er der mulighed 

for at de skrappere krav rykker nærmere. Ændringen vil derfor være af en vis betydning for regulering af 

eksisterede virksomheder. Afgrænsningen mellem erhvervsområde og område til blandet bolig og erhverv 

er netop fastlagt for at tage hensyn til eksisterende erhverv.  

6.1.3 0-alternativet 
0-alternativet vil bevirke, at der ikke kan gives mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i området.  

6.1.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området.   

6.1.5 Overvågning 
Overvåges gennem den overordnede planlægning samt lokalplanlægning. 

6.1.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
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påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 
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vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 

6.2 1.02.BE.4 Mariagervej/Frejasvej 
Der fastlægges rammebestemmelser for Mariagervej/Frejasvej, som giver mulighed for offentlige formål, 

butikker til særlig pladskrævende formål samt blandet bolig- og erhvervsformål i miljøklasse 1-3. 

6.2.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Området omfatter eksisterende bebyggede arealer. Anvendelsen af det eksisterende erhvervsområde 

1.02.E.5 ændres til blandet bolig og erhverv. Den nye ramme benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 

2017 som 1.02.BE.4. Området kan anvendes til: Bolig- og erhvervsformål, offentlige formål, herunder 

institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Området kan fortsat anvendes til butikker til særlig 

pladskrævende varegrupper. 

Bebyggelsesprocenten for boliger i området må ikke overstige 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav 

bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for øvrig bebyggelse i området må ikke overstige 85%. 

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.02.BE.4 Mariagervej / Frejasvej. 

6.2.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed i forhold til støj i relation til trafik og erhverv i området. 

6.2.2.1 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændring fra 

erhverv til blandet bolig og erhverv vil forventeligt generere mere trafik i området. 

Støjkrav ved eksisterende beboelser i erhvervsområder er de samme som er gældende i blandet bolig og 

erhvervsområder. Ændringen får derfor ingen betydning for eksisterende boliger. Der tillades ikke nye 

boliger i erhvervsområde men det gør der i blandet bolig og erhverv. Ved ændringen vil virksomheder i det 

nye blandet bolig og erhvervsområde kunne få nye boliger tættere på sig end i dag. Derved er der mulighed 

for at de skrappere krav rykker nærmere. Ændringen vil derfor være af en vis betydning for regulering af 

eksisterede virksomheder. 

6.2.3 0-alternativet 
0-alternativet vil bevirke, at der ikke kan gives mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse og butikker i 

området.  

6.2.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området.   

6.2.5 Overvågning 
Overvåges gennem den overordnede planlægning samt lokalplanlægning. 

6.2.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 
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6.3 1.02.C.2 Bydelscenter Mariagervej 
Der fastlægges rammebestemmelser for bydelscenter Mariagervej, som giver mulighed for at ændre 

arealanvendelse til centerformål i miljøklasse 1-3. 

6.3.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Dele af de eksisterende bebyggede arealer i rammerne 1.02.B.16, 1.02.B.19, 1.02.B.30, 1.02.B.33, 

1.02.B.35, 1.02.B.37, 1.02.B.39, 1.02.B.40 og 1.02.B.43 ændrer anvendelse til centerområde. Området er 

udpeget til bydelscenter i Kommuneplan 2013. Området benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 

2017 som 1.02.C.2.  

Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende 

fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med 

centerfunktion og parkering. Der kan etableres torve og opholdsarealer indenfor området. 

Der kan bygges i op til 3 etagers højde i hele område 1.02.C.2. Bebyggelsesprocenten fastsættes til ikke at 

måtte overstige 30% for åben-lav bebyggelse, 40% for tæt-lav bebyggelse og 115% for øvrig bebyggelse. 

Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.02.C.2. Bydelscenter Mariagervej. 



 

                        

 

6.3.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed i relation til trafikrelateret støj.  

6.3.2.1 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændring fra bolig- 

til centerområde vil forventeligt generere mere trafik i området, herunder også tung trafik. 

Ændring af boligområder til centerområder betyder at virksomhederne får lidt lempeligere støjkrav. Hvis 

områdeændringen giver muligheder for at flere erhverv kan etablerer sig vil den samlede støjbelastning af 

boligerne i områderne også øges.  

6.3.3 0-alternativet 
0-alternativet vil bevirke, at området ikke kan udlægges til centerformål, og fastholdes i de nuværende 

rammer. 

6.3.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området.   

6.3.5 Overvågning 
Overvåges gennem den overordnede planlægning samt lokalplanlægning. 

6.3.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 
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6.4 1.02.E.1 Centererhverv Randers Station 
Der fastlægges rammebestemmelser for Randers Station, som giver mulighed for centererhverv i 

miljøklasse 1-3. 

6.4.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Det eksisterende område 1.02.T.2 ændrer anvendelse fra tekniske formål til centererhverv og benævnes 

herefter i Forslag til Kommuneplan 2017 som 1.02.E.1. 

Bebyggelse kan opføres i op til 5 etagers højde mod tidligere 2,5 etage. Bebyggelsesprocenten i området 

øges fra maksimalt 100% til maksimalt 160%.  

Der kan ikke etableres bolig eller butikker i området. 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Rammen 1.02.E.1. Randers Station. 

6.4.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. klima, samt befolkning og sundhed i relation til trafik og støj. 

6.4.2.1 Klima 

For en del af området er der i flg. kommunens skybrudskort risiko for samling af større mængder vand. Hvis 

kortet er i overensstemmelse med de faktiske forhold, vil det være et kendt problem allerede i dag. 

Fremtidig planlægning for området skal sikre afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud. 

6.4.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra tekniske formål (station) til centererhverv, herunder muligheden for en øget 

bygningsmasse, vil forventeligt generere mere trafik i området. Området er i dag præget af støjpåvirkninger 

fra togdrift og den nærliggende infrastruktur. 

6.4.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke kan etableres centererhverv indenfor rammeområdet. 

6.4.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området.   

6.4.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning og fremtidig lokalplanlægning. 

6.4.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 
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6.5 1.02.BE.18 Moltkesgade, J. V. Martins Plads 
Der fastlægges rammebestemmelser for Moltkesgade, J. V. Martins Plads, som giver mulighed for offentlige 

formål, samt blandet bolig- og erhvervsformål i miljøklasse 1-3. 

6.5.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Området omfatter eksisterende bebyggede arealer med den tidligere remise til togvogne, som i 

Kommuneplan 2013 har været udlagt til offentlige formål, gennem rammen, 1.02.O.12. 

Området benævnes efterfølgende i Forslag til Kommuneplan 2017 som 1.02.BE.18 og giver mulighed for 

bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og 

kulturformål. Bebyggelse kan fortsat opføres i op til 3 etagers højde og bebyggelsesprocenten må ikke 

overstige 95%. Bebyggelsesprocenten gælder for området under ét. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Rammen 1.02.BE.18. Moltkesgade. 

6.5.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed, i forhold til støj i relation til det nærlæggende 

erhvervsområde. 

6.5.2.1 Befolkning og sundhed 

Rammeområdet ligger i nærheden af erhvervsarealer i miljøklasse 1-5 i nordhavnen, langs Toldbodgade, og 

påvirkes af støj fra erhvervsområdet og af den erhvervstrafik, som finder sted til og fra området. 

Bygningerne på det nærmeste erhvervsområde sydvest for Moltkesgade ligger mellem ca. 50 og ca. 180 m 



 

                        

 

fra bygningerne.  Erhvervsområdet skal dog i forvejen overholde støjgrænser i forhold til rammeområde 

1.02.BE.6. 

6.5.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke kan planlægges for boliger eller erhverv inden for rammeområdet. 

6.5.4 Kumulative effekter 
Hele havneområdet er på sigt under omdannelse fra tungere erhverv til boligformål og lettere erhverv. 

Ændringerne af nærværende ramme nr. 1.02.BE.18 er et led i denne langsigtede udvikling. 

6.5.5 Overvågning 
Overvåges gennem løbende lokalplanlægning og den overordnede planlægning via ”Byen til Vandet”. 

6.5.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 
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6.6 1.04.B.25 Fuglsangsvej 
Efter konkret ønske fra lodsejeren forslås det at udlægge et nyt ca. 1,6 ha stort rammeområde til 

boligformål, gennem ramme nr. 1.04.B.25. 

6.6.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af ramme nr. 1.04.L.2, Vorup Enge, hvor det har været udlagt til 

offentligt natur- og udflugtsområde. Der er imidlertid tale om privatejede landbrugsarealer, der ligger op af 

jernbanen. 

Området 1.04.L.2 består af ubebyggede lavtliggende engarealer. En mindre del af engen er udlagt til 

kolonihaver og bag dette kolonihaveområder ligger der et mindre boligområde. Derudover er engene 

ubebyggede. 

 

 



 

                        

 

 
Oversigtskortet herover viser omfanget af ramme nr. 1.04.L.2  
i Kommuneplan 2013, hvoraf et areal ved pilen nu forslås 
udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål, gennem den nye 
ramme nr. 1.04.B.25. 

 

 
Tabellen herover viser den eksisterende 
rammebestemmelse for området 1.04.L.2,  
som nu forslås udlagt til bolig- og erhvervs- 
formål. 

Det foreslås i kommuneplanforslaget, at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og 

fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35% for åben-lav boligbebyggelse og 40% for øvrig 

bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.02.BE.25. Fuglsangsvej. 

6.6.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur samt befolkning og sundhed. 



 

                        

 

6.6.2.1 Natur 

Når det konkrete område udlægges til boligformål vil det ikke samtidig kunne indgå som en del af et større 

naturområde i Vorup Enge. Der er dog kun tale om 1,6 ha, ud af det ca. 5,8 km² (ca. 580 ha) store 

rammeområde med Vorup Enge, og et område der reelt fremstår som et landbrugsareal med vedvarende 

græs, og ikke som sådan et uberørt naturområde. 

6.6.2.2 Befolkning og sundhed 

Udlæg af arealer til støjfølsom anvendelse som fx boligområde, op til jernbanen er problematisk i forhold til 

støj fra trafik af tog på strækningen, som er en del af hovedbanen mellem Aarhus og Aalborg. Der vil skulle 

tages stilling til, om der er behov for støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med lokalplanlægning, 

for så vidt angår de boliger, der kommer til at ligge nærmest jernbanen.  

Udlæg af et nyt boligområde vil på længere sigt, når området er fuldt udbygget, medføre en stigende trafik 

af personbiler på vejnettet i de tilgrænsende boligområder. Der er dog tale om en begrænset stigning i 

trafikken, som følge af områdets begrænsede størrelse. 

6.6.2.3 Landskab 

Der er tale om, at det nye rammeområde lægges op af et eksisterende mindre boligområde ved 

Fuglsangsvej. Når det konkrete området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, vil det i mindre 

omfang reducere de landskabelige værdier i dette område af Vorup Enge.  

6.6.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke kan opføres nye boliger på stedet. 

6.6.4 Kumulative effekter 
Begrænsede kumulative effekter i forhold til støj fra den stigende trafik af personbiler til det nye 

boligområde. 

6.6.5 Overvågning 
Lokalplanlægning og miljøvurdering af dette. 

6.6.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Landskab Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.7 1.04.BE.1 Blandet bolig og erhverv Ellegårds Allé 
Efter konkret ønske foreslås det at ændre anvendelse på en del af det eksisterende erhvervsområde 

1.04.E.4 til blandet bolig- og erhvervsformål. Området benævnes efterfølgende 1.04.BE.1.  



 

                        

 

6.7.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Anvendelsen af området foreslås ændret fra erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og 

værkstedsvirksomhed til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og 

faciliteter til fritids- og kulturformål.  

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse, 40 % for tæt-lav 

bebyggelse og 85% for øvrig bebyggelse mod tidligere 85% for hele området. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.04.BE.1. Ellegårds Allé. 

6.7.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed. 

6.7.2.1 Befolkning og sundhed 

Udlæg af området til bolig- og erhverv medfører, at der kan etableres boliger i en del af det tidligere 

erhvervsområde 1.04.E.4, hvor der kan etableres virksomheder i miljøklasse 1-4. (Der sker ingen ændringer 

i miljøklassen for 1.04.E.4 i forhold til Kommuneplan 2013).  

Nye boliger inden for området kan være udsat for støj fra erhvervsområdet. Området er dog i forvejen 

bebygget med boliger, og reelt medfører rammeændringen derfor kun få ændringer i området, og vil 

medvirke til at der miljømæssigt er en overgang mellem erhvervsområdet og boligområdet. 

Rammeændringen sker for at tilpasse rammerne til de konkrete forhold i området. 

6.7.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at det konkrete område fortsat vil være et erhvervsområde med boliger i. 

6.7.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter. 

6.7.5 Overvågning 
Løbende lokalplanlægning og miljøvurdering af disse. 



 

                        

 

6.7.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Stor Lokal Mindre Vedvarende Ubetydelig 

 

6.8 1.04.BE.2 Vorup Boulevard/Hjørringvej 
Området omfatter den tidligere Vorup Skole, der er lukket. Området med ramme nr. 1.04.O.4 ændrer 

anvendelse, jf. udbuddet for Vorup Skole, til blandet bolig- og erhvervsområde.  

6.8.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Området kan med ændringen anvendes til: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder 

institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent for 

området er uændret. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.04.BE.2. Vorup Boulevard / Hjørringvej. 

6.8.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed. 

6.8.2.1 Befolkning og sundhed 

Omdannelse af en offentlig skole til et privat bolig- og erhvervsområde vil medfører en ubetydelig ændring i 

det lokale miljø på stedet, i det anvendelse og trafik til et privat bolig- og erhvervsområde i intensitet ligger 

tæt op af en anvendelse af området til offentlige formål. 

6.8.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medfører, at der ikke kan etableres boliger eller erhverv inden for området. 



 

                        

 

6.8.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter. 

6.8.5 Overvågning 
Lokalplanlægning og miljøvurdering af denne. 

6.8.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 

6.9 1.04.B.26 Tæt-lav Hjørringvej 
Området omfatter et område med boldbaner til den tidligere Vorup Skole, som nu er solgt til boligformål. 

6.9.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Lukningen af Vorup Skole giver anledning til, at en del af de tidligere rekreative arealer (boldbaner m.v.) 

1.04.R.7 udlægges i en ny ramme for boligbyggeri 1.04.B.26.  

Området kan anvendes til: Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til 

dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv. Bebyggelsesprocenten i området må ikke 

overstige 35% og der må ikke bygges højere end 2 etager. 

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.04.B.26. Tæt-lav Hjørringvej. 

6.9.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. rekreative forhold samt befolkning og sundhed. 



 

                        

 

6.9.2.1 Rekreative forhold 

Grønne områder med de tidligere boldbaner til skolen vil blive bebygget med boliger. Dette medføre en 

generel reduktion i grønne områder i Vorup. Der er dog fortsat et større grønt område tilbage umiddelbart 

øst for den tidligere skole. 

6.9.2.2 Befolkning og sundhed 

Boldbaner nedlægges og bebygges. Dette medføre en generel reduktion i arealer til idrætsformål, hvilket 

generelt reducerer mulighederne for udendørs idræt i Vorup. Boldbanernes anvendelse hang dog også 

sammen med anvendelsen til skoleformål, og der er stadig eksisterende boldbaner i området i nærheden af 

Vorup, fx boldbaner i Kristrup, ca. 600 m øst for de boldbaner der her foreslås nedlagt.  

6.9.3 0-alternativet 
0-alternativet betyder, at der ikke kan opføres boliger på de tidligere boldbaner. 

6.9.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter. 

6.9.5 Overvågning 
Løbende lokalplanlægning og miljøvurdering af disse. 

6.9.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.10 1.05.C.1 Bydelscenter Over Hornbæk 
Der fastlægges rammebestemmelser for Over Hornbæk, som giver mulighed for bydelscenter med 

aktiviteter i miljøklasse 1-2. 

6.10.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
En del af område 1.05.B.13 i Kommuneplan 2013 ændrer anvendelse til centerformål. Området er udpeget 

til bydelscenter i Kommuneplan 2013Arealet anvendes allerede i dag til dagligvarebutik. Rammeområdet 

tilpasses butiksområdet, så det udvides med en mindre del af 1.05.O.4, der i dag anvendes til boldbane. 

Rammeområdet benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 2017 som 1.05.C.1.  

Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende 

fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med 

centerfunktion og parkering. 

Muligheder for detailhandel videreføres fra Kommuneplan 2013.  



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.05.C.1. Bydelscenter Over Hornbæk. 

6.10.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed i forhold til trafik og deraf følgende støj. 

6.10.2.1 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra boligområde til bydelscenter vil forventeligt generere mere trafik i området, herunder tung 

trafik. Det gælder dog, at området i forvejen er udlagt som butiksområdet i retningslinjer for detailhandel, 

og der alene er tale om, at rammeområdet tilpasses butiksområdet. Der er allerede i dag etableret en 

dagligvarebutik i rammeområdet, hvorfor den forventede ændring i trafik og deraf følgende 

støjpåvirkninger vurderes at være begrænset. 

6.10.3 0-alternativet 
0-alternativet ville medføre, at området fortsat er rammelagt til boliger og omfattet af retningslinjer og 

rammer for detailhandel.  

6.10.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området.   

6.10.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.10.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 

 

 



 

                        

 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 

6.11 1.06.B.22 Højmarksvej 
Der fastlægges rammebestemmelser for Højmarksvej, som giver mulighed for nyt boligområde nord for 

Nordskellet.  

6.11.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Efter konkret ønske i fordebatten til Kommuneplan 2017 udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-

lav bebyggelse nord for Nordskellet. Udlægget sker ved at ændre arealanvendelsen for en del af 

landområde 1.06.L.3 i Kommuneplan 2013. En del af området er udlagt til fremtidig byvækst.  Det nye 

boligområde benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 2017 som 1.06.B.22-25. 

De grønne kiler sikres videreført i to nye rekreative områder 1.06.R.13 og 1.06.R.14.  

For at sikre at byudviklingen sker indefra og ud, pålægges de nye boligrammer rækkefølgebestemmelser og 

kan udbygges i følgende rækkefølge: 

1. 1.06.B.22 

2. 1.06.B.23 

3. 1.06.B.24 

4. 1.06.B.25. 

For det nye boligområde 1.06.B.22 gælder, at området kan anvendes til: Åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke 

generende erhverv. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 

40% for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 



 

                        

 

 

Området nord for Nordskellet. Udsnit fra Kommuneplan 2013. 
 

 

Området nord for Nordskellet. Udsnit fra Forslag til Kommuneplan 2017 med de seks nye rammer, 1.06.R.13, 1.06.B.22, 1.06.B.23, 
1.06.B.24, 1.06.B.25 og 1.06.R.14. 



 

                        

 

6.11.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur, klima samt befolkning og sundhed for så vidt angår trafik. 

6.11.2.1 Natur 

Fastlæggelse af rammerne for nyt boligområde har bevirket en indskrænkning af landområde 1.06.L.6 og 

den grønne struktur. Det vurderes dog, at der stadig vil kunne fastholdes en sammenhæng i den grønne 

struktur med de grønne kiler, der udlægges i rammeområderne 1.06.R.13 og 14. 

6.11.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til boligområde vil forventeligt generere væsentligt mere trafik i området i form 

af trafik på Nordskellet, Hadsundvej og Mariagervej. 

6.11.2.3 Klima 

Rammeområdet er beliggende i et område hvor der, jf. kommunens skybrudskort, i en række lavninger er 

risiko for vandstuvning i situationer med skybrud. Det er angivet, at der findes drænledninger i området. 

Hvis hele området er godt drænet vil der sandsynligvis ikke være vand i lavningerne i skybrudssituationer. 

Der skal tages behørig hensyn til tilstedeværelsen af dræn. Drænledninger er at betragte som vandløb og er 

derfor omfattet af vandløbslovens bestemmelser.  

For at undgå problemer med oversvømmelse af enkelte parceller i det fremtidige boligområde, skal der 

laves en nærmere analyse af de eksisterende dræn og strømningsretningerne. Der skal i planlægningen 

tages hensyn til eksisterende dræn, som skal føres udenom bebyggelser m.m. 

6.11.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes afgrænsningen af landområde og der kan ikke etableres åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse indenfor rammeområdet. 

6.11.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området sammen med de øvrige 

rammeområder nord for Nordskellet – herunder på de nordlige indfaldsveje.   

6.11.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.11.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

 



 

                        

 

6.12 1.06.B.23 Højmarksvej etape 2 
Der fastlægges rammebestemmelser for Højmarksvej, som giver mulighed for nyt boligområde nord for 

Nordskellet.  

6.12.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
For det nye boligområde 1.06.B.23 gælder, at området kan anvendes til: Åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke 

generende erhverv. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 

40% for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.06.B.22. 

Se kortet herover med de nye rammer i området nord for Nordskellet. 

6.12.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur samt befolkning og sundhed for så vidt angår trafik. 

6.12.2.1 Natur 

Fastlæggelse af rammerne for nyt boligområde har bevirket en indskrænkning af landområde 1.06.L.6 og 

den grønne struktur. Det vurderes dog, at der stadig vil kunne fastholdes en sammenhæng i den grønne 

struktur med de grønne kiler, der udlægges i rammeområderne 1.06.R.13 og 14. 

6.12.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til boligområde vil forventeligt generere væsentligt mere trafik i området i form 

af trafik på Nordskellet, Hadsundvej og Mariagervej. 

6.12.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes afgrænsningen af landområde og der kan ikke etableres åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse indenfor rammeområdet. 

6.12.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området sammen med de øvrige 

rammeområder nord for Nordskellet – herunder på de nordlige indfaldsveje.   

6.12.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.12.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 



 

                        

 

6.13 1.06.B.24 Højmarksvej etape 3 
Der fastlægges rammebestemmelser for Højmarksvej, som giver mulighed for nyt boligområde nord for 

Nordskellet. Der er endvidere mulighed for etablering af ikke-generende erhverv i miljøklasse 1-2. 

6.13.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
For det nye boligområde 1.06.B.24 gælder, at området kan anvendes til: Åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke 

generende erhverv. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 

40% for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.06.B.23. 

Se kortet herover med de nye rammer i området nord for Nordskellet. 

6.13.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur samt befolkning og sundhed for så vidt angår trafik. 

6.13.2.1 Natur 

Fastlæggelse af rammerne for nyt boligområde har bevirket en indskrænkning af landområde 1.06.L.6 og 

den grønne struktur. Det vurderes dog, at der stadig vil kunne fastholdes en sammenhæng i den grønne 

struktur med de grønne kiler, der udlægges i rammeområderne 1.06.R.13 og 14. 

6.13.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til boligområde vil forventeligt generere væsentligt mere trafik i området i form 

af trafik på Nordskellet, Hadsundvej og Mariagervej. 

6.13.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes afgrænsningen af landområde og der kan ikke etableres åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse indenfor rammeområdet. 

6.13.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området sammen med de øvrige 

rammeområder nord for Nordskellet – herunder på de nordlige indfaldsveje.   

6.13.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.13.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 



 

                        

 

6.14 1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 
Der fastlægges rammebestemmelser for Højmarksvej, som giver mulighed for nyt boligområde nord for 

Nordskellet. Der er endvidere mulighed for etablering af ikke-generende erhverv i miljøklasse 1-2. 

6.14.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
For det nye boligområde 1.06.B.25 gælder, at området kan anvendes til: Åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke 

generende erhverv. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 

40% for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

Området kan først udbygges efter endt udstykning af 1.06.B.24. 

Se kortet herover med de nye rammer i området nord for Nordskellet. 

6.14.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur, klima samt befolkning og sundhed for så vidt angår trafik. 

6.14.2.1 Natur 

Fastlæggelse af rammerne for nyt boligområde har bevirket en indskrænkning af landområde 1.06.L.6 og 

den grønne struktur. Det vurderes dog, at der stadig vil kunne fastholdes en sammenhæng i den grønne 

struktur med de grønne kiler, der udlægges i rammeområderne 1.06.R.13 og 14. 

6.14.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til boligområde vil forventeligt generere væsentligt mere trafik i området i form 

af trafik på Nordskellet, Hadsundvej og Mariagervej. 

6.14.2.3 Kultur 

Sten- og jorddiger i landzone eller i grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder 

er beskyttede gennem Museumsloven § 29a og må derfor ikke gennembrydes eller fjernes, medmindre 

hhv. kommunen ved gennembrydning og kulturstyrelsen ved fjernelse meddeler dispensation. Dette 

skyldes ikke kun, at deres fortælleværdi i nutidens kulturlandskab er væsentlig, og at de bidrager til et 

afvekslende landskab, men også at de fungerer som levested og økologiske forbindelser for dyr og planter. 

En ændret arealanvendelse og overførsel fra landzone til byzone skal ske under hensyntagen og sikring af 

de fredede diger, der er registreret i området. Dette vurderes at være muligt ved den fremtidige 

lokalplanlægning for området. 

6.14.2.4 Klima 

Rammeområdet er beliggende i et område hvor der, jf. kommunens skybrudskort, i en række lavninger er 

risiko for vandstuvning i situationer med skybrud. Det er angivet, at der findes drænledninger i området. 

Hvis hele området er godt drænet vil der sandsynligvis ikke være vand i lavningerne i skybrudssituationer. 

Der skal tages behørig hensyn til tilstedeværelsen af dræn. Drænledninger er at betragte som vandløb og er 

derfor omfattet af vandløbslovens bestemmelser.  

For at undgå problemer med oversvømmelse af enkelte parceller i det fremtidige boligområde, skal der 

laves en nærmere analyse af de eksisterende dræn og strømningsretningerne. Der skal i de fremtidige 

lokalplaner tages hensyn til eksisterende dræn, som skal føres udenom bebyggelser m.m. 



 

                        

 

6.14.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes afgrænsningen af landområde og der kan ikke etableres åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse indenfor rammeområdet. 

6.14.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området sammen med de øvrige 

rammeområder nord for Nordskellet – herunder på de nordlige indfaldsveje.   

6.14.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.14.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

 

6.15 1.06.R.13 Grøn kile Helsted Husevej 
Der fastlægges rammebestemmelser for Helsted Husevej, som giver mulighed for sikring af grøn kile. 

6.15.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Efter konkret ønske i fordebatten til Kommuneplan 2017 udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-

lav bebyggelse nord for Nordskellet. De grønne kiler sikres videreført i to nye rekreative områder 1.06.R.13 

og 1.06.R.14.  

Området kan anvendes til: Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og 

lignende. Der må ikke opføres ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets 

anvendelse 

Se kortet herover med de nye rammer i området nord for Nordskellet. 

6.15.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur og rekreative. 

6.15.2.1 Natur 

De grønne kiler er med til at sikre sammenhæng mellem grønne områder i byerne og naturarealer i det 

åbne land.  

6.15.2.2 Rekreative forhold 

De grønne kiler er medvirkende til at sikre, at der er en klar adskillelse mellem by og land. 

De grønne kiler er med til at skabe gode rekreative områder for kommunens borgere – hvor bosætning, 

adgang til det grønne, naturoplevelser og naturhensyn spiller sammen. 



 

                        

 

6.15.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes den nuværende landbrugsdrift af området. 

6.15.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter 

6.15.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.15.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.16 1.06.R.14 Grøn kile Mastruphøjvej 
Der fastlægges rammebestemmelser for Mastruphøjvej, som giver mulighed for sikring af grøn kile. 

6.16.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Efter konkret ønske i fordebatten til Kommuneplan 2017 udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-

lav bebyggelse nord for Nordskellet. De grønne kiler sikres videreført i to nye rekreative områder 1.06.R.13 

og 1.06.R.14.  

Området kan anvendes til: Rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og 

lignende. Der må ikke opføres ny bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets 

anvendelse 

Se kortet herover med de nye rammer i området nord for Nordskellet. 

6.16.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. klima, natur og rekreative forhold. 

6.16.2.1 Klima 

Jf. kommunens skybrudskort gælder det, for det rekreative område 1.06.R.14 at der findes en række lave 

områder, hvor vand samler sig i situationer med skybrud. Da området er udlagt som rekreativ område 

vurderes der ikke umiddelbart at være nogle problemer hermed. 

6.16.2.2 Natur 

De grønne kiler er med til at sikre sammenhæng mellem grønne områder i byerne og naturarealer i det 

åbne land.  

6.16.2.3 Rekreative forhold 

De grønne kiler er medvirkende til at sikre, at der er en klar adskillelse mellem by og land. 



 

                        

 

De grønne kiler er med til at skabe gode rekreative områder for kommunens borgere – hvor bosætning, 

adgang til det grønne, naturoplevelser og naturhensyn spiller sammen. 

6.16.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes den nuværende landbrugsdrift af området. 

6.16.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter 

6.16.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.16.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.17 1.06.B.26 Kærsminde boligområde 
Kærsmindebadet er lukket, og byrådet har besluttet at en del af området skal omdannes fra offentlige og 

rekreative formål til boligområde. Det er samtidig besluttet, at Kærsmindeparken skal bevares. 

6.17.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Som følge heraf forslås det at ramme nr. 1.06.O.1 ændres, så det delvist anvendes til opførelse af boliger og 

delvis anvendes til et bevare Kærsmindeparken.  

Den ramme, der i Kommuneplan 2013 er benævnt 1.06.R.3, og som indtil nu har været udnyttet til 

pensionisthaver, foreslås ophævet og inddraget under den nye ramme til boligområde til tæt-lav og åben-

lav bebyggelse. Forslaget til nyt boligområde benævnes herefter 1.06.B.26. Se kortet herunder. 

Området 1.06.B26 forslås anvendt til: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og 

lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.  

Det forslås at grunde til åben-lav bebyggelse kan udstykkes med arealer der er mindre end 700 m². Det 

forslås, at bebyggelsesprocenten i området ikke må overstige 40% og at der ikke må opføres bebyggelser i 

mere end maks. 2 etager. 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.06.B.26. Kærsminde boligområde. 

6.17.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. rekreative forhold. 

6.17.2.1 Rekreative forhold 

Ramme nr. 1.06.R.4 til rekreative formål (de hidtidige pensionisthaver) ophæves, for at området kan 

udlægges til opførelse af nye boliger. De tidligere pensionisthaver var ikke tilgængelige for den bredere 

offentlighed, men forbeholdt en mindre gruppe af borgere i området, som havde haver inden for 1.06.R.4. 

Der arbejdes på at finde erstatningshaver til dem der er interesseret. Samtidig bevares Kærsmindeparken, 

som offentlig park med adgang for alle. Ændring af rammen til boligformål har derfor kun begrænsede 

konsekvenser for en lille del af borgerne i området. 

6.17.3 0-alternativet 
0-alternativet ville medføre, at der ikke kan opføres nye boliger i området. 

6.17.4 Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter. 

6.17.5 Overvågning 
Gennem kommende lokalplanlægning og evt. miljøvurdering af planforslag. 

6.17.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Rekreative 
forhold 

Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 



 

                        

 

6.18 1.08.BE.3 Dronningborg Allé 
Den eksisterende ramme nr. 1.08.O.5 for offentlige formål på Dronningborg Maskinfabrik foreslås ændret, 

så området deles op i et nyt område til blandet bolig og erhverv, samt et nyt område til erhverv. Desuden 

justeres rammegrænsen mod nordøst, sådan at en del af 1.08.O5 overføres til den rekreative ramme 

1.08.R.9. 

Baggrunden for at Dronningborg Maskinfabrik i den hidtidige planlægning har været udlagt til offentlige 

formål, skyldes at kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 ønskede at 

imødekomme en idé, der opstod omkring 2011, om at området kunne udlægges til etablering af en DGI-by. 

Idéen om etablering af en DGI-by er ikke efterfølgende blevet konkretiseret. 

Ændringerne sker som følge af en kommende lokalplanproces for området. De to nye rammeområder 

benævnes herefter 1.08.BE.3 og 1.08.E.1. 

6.18.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Det foreslås, at området til blandet bolig- og erhverv, 1.08.BE.3 kan anvendes til bolig- og erhvervsformål 

samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.  

Det foreslås, at bebyggelsesprocenten i området til blandet bolig- og erhverv ikke må overstige 35% for 

åben-lav bebyggelse, 40% for tæt-lav bebyggelse og 60% for øvrig bebyggelse. Det foreslås, at bebyggelse 

ikke må opføres i mere end maks. 3 etager mod tidligere maks. 4 etager. Det foreslås, at den maksimale 

bygningshøjde på 12 meter fastholdes uændret. 

Det foreslås, at rammeområdet til erhvervsområde 1.08.E.1, udlægges til erhverv i miljøklasse 1-4. Det 

foreslås, at der i erhvervsområdet ikke må bygges højere end maks. 12 m og maks. 4 etager. Det foreslås, at 

bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstiger maks. 70 %. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.08.BE.3. Dronningborg Allé. 

6.18.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed. 



 

                        

 

6.18.2.1 Befolkning og sundhed 

Omdannelsen af området fra offentlige formål til blandet bolig- og erhvervsområde kan medføre en 

stigning i trafikken til de nye boliger, der bliver opført i området. Det vil dog afhænge af, hvilke typer 

offentlige formål, der ville være blevet etableret.  Ligeledes er området i dag omfattet af en lokalplan, der 

udlægges arealet til erhverv, og derved er der mulighed for at der i dag kan etableres erhverv, der vil 

genere trafik. I forhold til at dette er et område i eksisterende og relativ tæt bymæssig bebyggelse, vil 

stigningen i trafikken af personbiler i området ikke medføre væsentlige støjgener på vejnettet langs de 

eksisterende boligområder. 

Udlægget af den nye ramme til erhverv, 1.08.E.1, medføre ikke væsentlige ændringer i området, da 

rammeområdet allerede er bebygget med eksisterende erhvervshaller og er omfattet af en lokalplan, der 

udlægger området til erhverv. 

6.18.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at området ikke kan planlægges til boliger. Bygge- og anvendelsesmuligheder i 

gældende planlægning vil kunne etableres. 

6.18.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en mindre kumulativ effekt på trafikken i området. 

6.18.5 Overvågning 
Kommende lokalplanlægning og evt. miljøvurdering af planforslag. 

6.18.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.19 1.10.E.9 Hadstenvej 
Der fastlægges rammebestemmelser for Hadstenvej, som giver mulighed for erhvervsformål, lettere 

industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed i miljøklasse 2-4. 

6.19.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Efter konkret ønske udvides den eksisterende ramme i Kommuneplan 2013 for erhvervsområde 1.10.E.9. 

Rammen benævnes fortsat som 1.10.E.9 i Forslag til Kommuneplan 2017. Rammen udvides ved at 

indskrænke landområde 1.09.L.5 i Kommuneplan 2013. Landområdet ændres efterfølgende til rekreativt 

område i Forslag til Kommuneplan 2017 og benævnes heri 1.10.R.5. 

Erhvervsområdet kan anvendes til: Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og 

værkstedsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 100%. Bebyggelse må ikke 

opføres højere end 10 m. 

Arealet ligger i et område, der er udlagt til indvindingsområde for alment vandforsyning.  



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Udvidelse af rammen 1.10.E.9. Hadstenvej. 

6.19.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur, klima samt befolkning og sundhed i forhold til støj og øget trafik. 

6.19.2.1 Natur 

Fastlæggelse af rammerne for udvidelse af erhvervsområdet har bevirket en indskrænkning af den grønne 

struktur. Det vurderes dog, at der stadig vil kunne fastholdes en sammenhæng i den grønne struktur med 

de grønne kiler, der udlægges i rammeområde 1.10.R.5. 

En del af udvidelsen omfatter det offentlige vandløb, Carlsberggrøften. Carlsberggrøften har via Brusgård 

Møllebæk tilknytning til Alling Å-systemet, hvor der tidligere er registreret oddere. Der er således potentielt 

set adgang for oddere til Carlsberggrøften. Hensyn til dette skal indarbejdes i fremtidig lokalplanlægning. 

6.19.2.2 Klima 

Der er et område tæt på Carlsberggrøften i den sydlige del af rammeområdet, som jf. kommunens 

skybrudskort er i fare for lokal oversvømmelse i tilfælde af skybrud. Ved udarbejdelse af fremtidige 

lokalplaner bør der laves en undersøgelse af eksisterende dræn og strømningsveje i området, sådan at 

risiko for oversvømmelse ved skybrud kan minimeres. 

6.19.2.3 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse ved udvidelse af erhvervsområdet vil forventeligt generere mere trafik i området, herunder 

tung trafik. Området er dog allerede påvirket af støj fra motorvej E45, som er beliggende i nærområdet. 

6.19.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at kun en mindre del af området kan udlægges til erhvervsformål, svarende til 

den ramme der fremgår i Kommuneplan 2013. 

6.19.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 



 

                        

 

6.19.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.19.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.20 1.10.E.12 Erhvervsområde ved tilkørsel 42 
Det foreslås, at landområdet med ramme nr. 1.09.L.5 ændrer anvendelse til erhvervsområde.  

Der er tale om et forholdsvis lille område, som er afskåret på alle sider af overordnede veje og af 

motorvejen. Området har ikke værdi som grøn kile. Samtidig er der et konkret ønske om at anvende 

området til erhverv.  

6.20.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
I Kommuneplan 2013 fremgår det om rammeområde 1.09.L5, at de eksisterende natur- og landskabstræk 

skal bevares og forstærkes.  

Området har siden 1950’erne bebygget med enkelte boliger, til det der dengang var små landbrug. 

Bebyggelsen i området fremtræder meget synlig og nedslidt. Den nordligste ejendom anvendes i dag tillige 

som oplagsplads, der fremtræder forholdsvis iøjnefaldende og skæmmende for de mange bilister, der kører 

på tilkørslen til motorvejen mod syd. 

Forslaget til ny ramme nr. 1.10.E.12 foreslås anvendt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, 

produktionsvirksomhed, transportintensive erhverv og lignende.  

Det foreslås, at bebyggelsesprocenten i området ikke må overstige 100%, og at bebyggelse ikke må opføres 

højere end maks. 13 m.  

Det foreslås også, at der i området kan etableres virksomheder svarende til miljøklasse 3-5. 

Kommuneplanrammen indeholder områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling kan derfor 

kun ske på særlige vilkår.  

Langs Århusvej og Hammelvej skal der udlægges areal til et 30 m bredt beplantningsbælte. 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 1.10.E.12. Erhvervsområde ved tilkørsel 42. 

6.20.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur. 

6.20.2.1 Natur og landskab 

Det trekantede areal har hidtil været udlagt som landområde, som en grøn kile ind imellem et 

erhvervsområde og et centerområde ved Aarhusvej, men har i realiteten aldrig fungeret som grøn kile.  

Vurderingen er, at området med fordel kan udlægges til erhverv, mod at der etableres afskærmende 

beplantningsbælter langs Aarhusvej og Hammelvej. 

6.20.3 0-alternativet 
0-alternativet medfører, at området forbliver i den nuværende tilstand, som et nedslidt og skæmmende 

område ved indkørslen til Randers fra motorvejen.  

0-alternativet medfører også, at der ikke vil blive mulighed for at sikre, at der etableres afskærmede 

beplantning rundt om området. 

6.20.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en mindre kumulativ effekt på trafikken i området. 

6.20.5 Overvågning 
Lokalplanlægning af området til erhverv. 

6.20.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 

 



 

                        

 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Landskab Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 

6.21 2.01.B.4 Vester Allé, Højvangen, Sandagervej, Assentoft 
Efter et konkret ønske i fordebatten til Kommuneplan 2017 forslås det i Forslag til Kommuneplan 2017, at 

udvide boligområde 2.01.B.4 til også at omfatte et areal ved Søndergade, hvor der indtil for et år siden lå en 

firlænget gårdbebyggelse med forskellige driftsbygninger på Søndergade 21, som nu alle er revet ned.  

6.21.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Det foreslås, at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner 

og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.  

Det foreslås, at bebyggelsesprocenten i området ikke må overstige 35% for åben-lav bebyggelse og 40% for 

tæt-lav bebyggelse.  

Det foreslås, at bebyggelse ikke må opføres i mere end maks. 2 etager. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 2.01.B.4. V. Allé, Højvangen, Sandagervej. 

6.21.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, befolkning og sundhed for så vidt angår trafik. 

6.21.2.1 Befolkning og sundhed 

Omdannelse af området fra nedlagt landbrug med driftsbygninger, til boligområde med åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse vil medføre en stigning af trafikken til og fra området, på det tilgrænsende vejnet. På 

længere sigt, når området er fuldt udbygget, vil der imidlertid kun være tale om trafik af personbiler fra et 



 

                        

 

mindre boligområde. Trafikmængden skønne ikke at give anledning til væsentlige gener for beboerne i de 

omkringliggende boligområder. 

6.21.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at området ikke kan udnyttes til boligbebyggelse. 

6.21.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en lille kumulativ effekt på trafikken i området. 

6.21.5 Overvågning 
Løbende lokalplanlægning og evt. miljøvurdering af disse planer. 

6.21.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 

6.22 Bymidte Assentoft og ramme 2.01.C.3 Skovvangsvej, Assentoft 
Bymidteafgrænsningen i Assentoft er udvidet mod øst, så den medtager flere arealer nord for 

Storegade/Gl. Grenåvej og på begge sider af Skovvangsvej. 

Der fastlægges rammebestemmelser for Skovvangsvej på baggrund af ændringer af kommuneplanens 

retningslinjer for detailhandel, hvor bymidten udvides. Der udlægges derfor et arealer til centerområde 

med dertil hørende aktiviteter svarende til miljøklasse 1-3. 

6.22.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Bymidteafgrænsningen i Assentoft er udvidet mod øst, så den medtager flere arealer nord for Storegade og 

på begge sider af Skovvangsvej. Den samlede ramme for detailhandel inden for udpegningen samt 

maksimale butiksstørrelser ændres ikke i forhold til Kommuneplan 2013. 

 

Oversigtskortet herover viser udpegning af bymidte i Assentoft i Kommuneplan 2013. 



 

                        

 

 

Oversigtskortet herover viser den udvidede bymidteafgrænsning i Assentoft i Kommuneplan 2017. 

Som følge af, at kommuneplanens retningslinje for detailhandel foreslås ændret, så Assentoft bymidte til 

detailhandel udvides, udlægges en ny ramme som benævnes 2.01.C.3 i Forslag til Kommuneplan 2017. 

Inden for den nye ramme kan der planlægges for en række centerfunktioner, herunder butikker. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50% og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 

etager. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 2.01.C.3. Centerområde Skovvangsvej. 

6.22.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. klima samt befolkning og sundhed i forhold til støj og trafik. 

6.22.2.1 Klima 

Jf. kommunens skybrudskort er der lavninger i rammeområde 2.01.C.3, hvor vandet naturligt vil samles ved 

skybrud. Afværgeforanstaltninger skal indarbejdes i den fremtidige planlægning. Forud for lokalplanlægning 



 

                        

 

bør der laves en nærmere analyse af strømningsveje og placering af dræn, således at disse informationer 

kan indgå i planerne for området. På denne måde vurderes risiko for oversvømmelser at kunne minimeres. 

6.22.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til bymidte vil forventeligt generere væsentlig mere trafik i området, herunder 

tung trafik. Den samlede ramme til detailhandel ændres dog ikke, og derfor vil en geografisk udvidelse af 

bymidten blot betyde, at trafikken flyttes væk fra Storegade og længere mod øst. Det vurderes, at 

infrastrukturen her bedre kan håndtere en øget trafikmængde til eksempelvis butikker.  

Området er i dag påvirket af støj fra de nærliggende veje, Gl. Grenåvej hovedvej A16. Bymidtens placeres 

ved et trafikalt knudepunkt i forhold til afvikling af trafik fra hovedvejen ind til bolig- og erhvervsområder i 

Assentoft og Drastrup samt til Assentoft Skole. 

6.22.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at bymidten ikke udvides mod øst, hvorved detailhandel fortsat skal placeres 

langs Storegade. Der vil således ikke være mulighed for at planlægge for butikker i byens østlige del, der vil 

forsyne den østlige del af Assentoft og Drastrup.  

6.22.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.22.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.22.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Klima Mindre Lokal Lille Kortvarig Moderat 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 

6.23 3.02.B.10 Boliger ved Hvidhøj, Stevnstrup 
Der er tale om et boligområde i et skovområde i den nordlige del af Stevnstrup. Området har hidtil været 

beliggende uden for kommuneplanens rammer.  

Der fastlægges rammebestemmelser for eksisterende område med boliger ved Hvidhøj, med mulighed for 

ikke-generende erhverv svarende til miljøklasse 1-2. 

6.23.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Eksisterende boliger nord for Stevnstrup omfattes med Forslag til Kommuneplan 2017 af et rammeområde 

nr.  3.02.B.10.  

Området var allerede næsten fuldt udbygget gennem enkeltstående byggetilladelser i slutningen af 

1960’erne eller gennem enkeltstående landzonetilladelser i starten af 1970’erne. Fra 1974 var området 

næsten fuldt udbygget. 



 

                        

 

Det foreslås, at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og 

lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.  

Det foreslås, at bebyggelsesprocenten i området ikke må overstige 30% og bebyggelse ikke må opføres i 

mere end maks. 2 etager.  

Det foreslås fastlagt i kommuneplanramme, at der ikke kan etableres yderligere boliger i området, med 

mindre området lokalplanlægges og overføres til byzone. 

Eksisterende beplantning skal bibeholdes og eventuelt forstærkes med supplerende beplantning. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 3.02.B.10. Boligområde ved Hvidhøj. 

6.23.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur og landskab samt befolkning og sundhed i forhold til støj og trafik. 

6.23.2.1 Natur og Landskab. 

Den del af rammeområdet, der ligger nord for Skovboulevarden, er registreret i kommuneplanen, som et 

område med landskabelige interesser.   

Størstedelen af rammeområdet, er samtidig udpeget i kommuneplanen som en del af et større område 

med særlige økologiske forbindelser.  

Området er imidlertid næsten fuldt udbygget og forslaget til ny ramme åbner ikke op for yderligere 

bebyggelse. 

6.23.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. I dette tilfælde er der 

dog tale om udlægning af ramme for et eksisterende boligområde, hvorfor ændringen i trafik og deraf 

følgende støj må forventes at være minimal.  



 

                        

 

6.23.3 0-alternativet 
Området er allerede stort set fuldt udbygget. Kun en mindre del af området er endnu ikke bebygget. 

6.23.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter. Området er næsten fuldt udbygget. 

6.23.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.23.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Landskab Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 

6.24 3.02.BE.3 Engvej, Engkrogen, Stevnstrup 
Der fastlægges rammebestemmelser for Engvej, Engkrogen der giver mulighed for blandede bolig- og 

erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål 

svarende til miljøklasse 1-3. 

6.24.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Efter konkret ønske i fordebatten ændrer det eksisterende erhvervsområde 3.02.E.1 anvendelse til blandet 

bolig og erhverv. Området benævnes herefter i Forslag til Kommuneplan 2017 som 3.02.BE.3. 

Området kan anvendes til: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og 

faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben lave boliger, 40% for tæt lave boliger og 

50% for øvrig bebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 3.02.BE.3. Engvej, Engkrogen. 

6.24.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. klima samt befolkning og sundhed i forhold til trafik og støj. 

6.24.2.1 Klima 

Jf. kommunens skybrudskort er der lavninger på arealet, hvor vandet naturligt vil samles ved skybrud. 

Afværgeforanstaltninger skal indarbejdes i den fremtidige planlægning. En del af området er registreret 

med okkerklassificering III. Lav risiko, men enhver form for dræning eller afvanding af jord, nedlægning af 

nye dræn, omlægning m.m. skal vurderes i henhold til okkerloven. Omkostninger til evt. rensning af vand 

for okker bekostes af den enkelte grundejer. 

6.24.2.2 Befolkning og sundhed 

Støjkrav ved eksisterende beboelser i erhvervsområder er de samme som er gældende i blandede bolig og 

erhvervsområder. Ændringen får derfor ingen betydning for eksisterende boliger. Der kan ikke planlægges 

for nye boliger i erhvervsområde, men det kan der i områder til blandet bolig og erhverv. Ved ændringen vil 

virksomheder i det nye blandet bolig og erhvervsområde kunne få nye boliger tættere på sig end i dag. Det 

vil skulle sikres ved lokalplanlægning at nye boliger ikke pålægger erhverv restriktioner.  

6.24.3 0-alternativet 
0-alternativet bevirker, at der ikke kan opføres nye boliger indenfor rammeområdet. 

6.24.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.24.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.24.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 



 

                        

 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Klima Mindre Lokal Mindre Midlertidig Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Mindre 

 

 

6.25 4.02.BE.2 Moselunds Allé 
Der fastlægges rammebestemmelser for Moselunds Allé, som giver mulighed for bolig- og erhvervsformål 

samt offentlige formål svarende til miljøklasse 1-3. 

6.25.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Den eksisterende ramme 4.02.B.1 i Kommuneplan 2013 ændrer anvendelse til blandet bolig og erhverv. 

Ejendommen øst for området kommer med under den nye ramme. Området benævnes herefter i Forslag til 

Kommuneplan 2017 som 4.02.BE.2. 

Området kan anvendes til: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og 

faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% og bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 

etager. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.   

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 4.02.BE.2. Moselunds Allé. 

En mindre del af det sydøstlige hjørne er, som følge af miljøvurdering, tilpasset, så der ikke  er overlap med 

bufferzone til drikkevandsboring. 



 

                        

 

 

6.25.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed i forhold til trafik og støj. 

6.25.2.1 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. I dette tilfælde er der 

dog tale om udlægning af ramme for et område med eksisterende bebyggelse, hvorfor ændringen i trafik 

og deraf følgende støj må forventes at være minimal.  

6.25.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke udlægges rammeområde for bolig- og erhvervsformål men fastholder 

den eksisterende regulering af de eksisterende bebyggelser. 

6.25.4 Kumulative effekter 
Ingen kumulative effekter. 

6.25.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.25.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 

 



 

                        

 

6.26 4.02.E.2 Erhvervsområde ved Øster Bjerregrav 
Der er tale om en eksisterende svinetransportvirksomhed, som hidtil ikke har været omfattet af for 

kommuneplanens rammer.  

Virksomheden er opstået på stedet i slutningen af 1990’erne og siden udvidet løbende på baggrund af 

enkeltstående landzonetilladelser. 

Virksomheden har nu en størrelse, hvor den bør være omfattet af rammebestemmelser, og den bliver nu 

rammelagt gennem ramme nr. 4.02.E.2. 

6.26.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Rammen omfatter kun de arealer af den eksisterende virksomhed, som allerede anvendes til erhverv. 

Området forslås udlagt i den nye kommuneplanramme 4.02.E2 til lettere industri, lager og 

værkstedsvirksomhed og produktionsvirksomhed, transportintensive erhverv og lignende, til virksomheder 

i miljøklasse 1-4.  

Området foreslås fasthold i landzone, til opførelse af bebyggelse i op til maks. 2 etager, i en højde på maks. 

8,5 m.  

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 4.02.E.2. Erhvervsområde ved Ø. Bjerregrav. 

6.26.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. landskab. 

6.26.2.1 Landskab 

Rammeområdet med transportvirksomheden er ikke i sig selv omfattet af udpegninger med særlige 

landskabelige interesser. Virksomheden ligger imidlertid i et område, hvor virksomhedens store 

bygningsmasse er synlige over store afstande, set fra vest. Ca. 500 vest for området er der registreret et 

stort område ved Fussing Sø, med særlige landskabelige interesser.  



 

                        

 

Ved en evt. kommende lokalplanlægning af virksomheden bør der stilles krav om etablering af et minimum 

af afskærmende beplantning vest for virksomheden, for at dæmpe bygningernes virkning i landskabet. 

6.26.3 0-alternativet 
Virksomheden har ligget på stedet igennem længere tid, og rammen omfatter kun virksomhedens 

eksisterende bebyggede arealer.  

6.26.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.26.5 Overvågning 
Overvåges gennem evt. kommende lokalplanlægning og løbende landzonetilladelser til opførelser af 

mindre byggeri til virksomheden. Der bør fremover stilles vilkår om etablering af et minimum af 

afskærmende beplantning vest for virksomhedens store bygningsmasse. 

6.26.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Landskab Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.27 4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd 
Der er tale om et forslag til ny kommuneplanramme for virksomheden Fårup Beton, som delvist ligger i 

byzone, delvist i landzone.  

Virksomheden er ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter. Der er meddelt en landzonetilladelse 

til etablering af en 4 ha stor oplagsplads syd for virksomhedens eksisterende område. Oplagspladsen er 

delvist etableret. 

6.27.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Forslaget til den nye ramme nr. 4.03.E.3 kommer til at omfatte virksomhedens eksisterende område på 

Kærvej 1 (der hidtil har været udlagt som centerområde i Kommuneplan 2013).  

Forslaget til ny ramme inddrager også et ubenyttet areal ved sportspladsen i Fårup, som Fårup Beton 

ønsker at anvende til parkering.  

Forslaget til ny ramme omfatter også det 4 ha store oplags-område, som hidtil har været beliggende uden 

for kommuneplanens rammer, men som har fået landzonetilladelse i 2015. 

 



 

                        

 

 

Området i den sydlige del af Fårup. Udsnit fra Forslag til Kommuneplan 2013. 

 

Området i den sydlige del af Fårup. Udsnit fra Forslag til Kommuneplan 2017 med den nye ramme 4.03.E.3 for virksomheden Fårup 
Beton. 



 

                        

 

6.27.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed, natur, grundvand, landskab, rekreative forhold samt kultur. 

6.27.2.1 Befolkning og sundhed 

Nærmeste nabo-boliger inddrages under erhvervsområdet, hvilket medfører risiko for en øget 

støjbelastning af disse boliger. Virksomheden findes dog allerede, og der vil ved lokalplanlægning kunne 

stilles krav om støjafskærmning. 

En udvidelse af virksomheden eller etablering af anden erhverv kan medfører mere tung trafik af 

lastbiltransporter på vejnettet ind til virksomheden, der ligger for enden af en række boligveje i den sydlige 

del af Fårup. 

 

Kortet herover viser beliggenheden af virksomheden Fårup Beton i forhold til det overordnede vejnet. 

En stigning af tung trafik med lastbiltransporter kan medføre øgede støjgener for boliger langs 

transportvejene ind til virksomheden Fårup Beton. 

6.27.2.2 Natur 

Der ligger et nærliggende EF-habitatområde og Natura 2000 område i Skals Å ådalen. 

Område til 
udvidelse af 
Fårup Beton. 



 

                        

 

 

På oversigtskortet herover ses med grøn raster det udpegende EF-habitatområde og Natura 2000-område i Skals Å ådalen. 

Der er i 2015, i forbindelse med landzonetilladelsen til oplagspladsen, foretaget en konsekvensvurdering i 

forhold til EF-habitatområdet (i forhold til den beskyttede dyreart, Odder).  

Vurderingen var at odderen ikke ville blive påvirket af, at det 4 ha store engområde bliver blev inddraget til 

oplagsplads. Der vil ved lokalplanlægning skulle ske fornyet vurdering. 

 

Oversigtskortet herover viser den naturområder og potentielle økologiske forbindelser, der er udpeget i Forslag til Kommuneplan 
2017, samt omfanget af beskyttede naturtyper i ådalen, langs Skals Å. 

Området ligger lavt i terrænet, og en evt. grundvandstandssænkningen skal vurderes i henhold til det 

område, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3, samt til EF-habitatområdets og Natura-2000-

Natura 2000 m.m. 

Naturområde og 

beskyttede naturtyper. 

Potentielle økologiske 

forbindelser. 



 

                        

 

områdets arter og naturtyper. Påvirkes Natura-2000-arter og naturtyper kan der ikke ske nogen 

grundvandsstandssænkning. 

6.27.2.3 Grundvand 

Området er udpeget som lavbundsarealer. Ved en evt. grundvandstandssænkning skal der gennemføres 

undersøgelser af hvor meget okker der er i området.  

Herudover bør der tages hensyn til de eksisterende strømningsveje og evt. afledning af vand fra området 

bør ske under hensyn til det omkringliggende natur. 

6.27.2.4 Landskab 

Omkring halvdelen af forslag til ny ramme til erhverv ligger inden for områder, der i Kommuneplan 2013 og 

Forslag til Kommuneplan 2017 er markeret som arealer med særlige landskabelige interesser. 

 

Oversigtskortet herover viser omfanget af de landskabelige interesser i Skals Å ådalen. 

Der er i 2015 i forbindelse med landzonetilladelsen til oplagspladsen foretaget en landskabelig vurdering. 

Ud fra vurderingen blev der stillet krav om etablering af en jordvold på den sydlige og østlige side af 

oplagspladsen, hvilket dæmper oplagspladsens synlighed i landskabet langs Skals Ådal.  

Opførelse af nye fabriksbygninger m.m. i området vil skulle sløres yderligere i landskabet. Der vil i 

lokalplanlægning kunne stilles krav til placering af bebyggelse og afskærmning.  

6.27.2.5 Kultur 

En mindre del af det område, der forslås udlagt til erhverv, er registreret af Kulturarvsstyrelsen, som et 

kulturarvsareal.  

Områder med særlige 

landskabelige interesser. 



 

                        

 

Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder, der kan være af national 

og regional betydning, og er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. 

Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder.  

 

Oversigtskortet herover viser udstrækningen af et kulturarvsareal, som Kulturarvsstyrelsen har registreret i Skals Å ådalen, sydvest 
for Fårup, øst for Nørbæk. 

Der er ikke i forbindelse med anlæg af oplagspladsen til Fårup Beton foretaget arkæologiske 

forundersøgelser af området, i det denne løsning blev fravalgt af virksomheden. 

6.27.2.6 Rekreative forhold 

Engarealerne vest for Stadion Allé og Engvej er præget af rekreativ anvendelse, som fx boldbanerne på 

Stadion Allé 56 og spejders klubhus på Engvej 7. Forslaget til udlæg af et erhvervsområde vil kunne 

begrænse mulighederne for fremtidige udvidelser af de rekreative muligheder i området. Der er dog fortsat 

store arealer til boldbaner 

6.27.3 0-alternativet 
Virksomheden ligger der allerede. Oplagspladsen er allerede etableret. 0-alternativet ville betyde, at 

virksomheden ikke kan foretage større bygningsmæssige udvidelser. 

6.27.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af tung trafik i området. 

6.27.5 Overvågning 
Overvågning vil finde sted i forbindelse med den evt. kommende lokalplanlægning af virksomheden Fårup 

Beton.  

Der vil ved en kommende lokalplanlægning kunne blive taget hensyn til grundvandet i området, og taget 

hensyn til områdets naturværdier, landskabelige værdier, kulturhistoriske og rekreative værdier.  

Der vil desuden blive et fokus i den kommende lokalplanlægning på hvordan transport til og fra 

virksomheden kan afvikles på vejnettet, under hensyn til de omgivne boligområder. 



 

                        

 

6.27.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

Grundvand Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Landskab Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Kultur Mindre Regional Mindre Vedvarende Mindre 

Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 

6.28 5.01.BE.3 Udbyhøjvej, Spangen, Harridslev 
På baggrund af konkret ansøgning fastlægges der rammebestemmelser for Udbyhøjvej, Spangen, som giver 

mulighed for offentlige formål samt bolig- og erhvervsformål i miljøklasse 1-3. 

6.28.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Der er tale om en udvidelse af den eksisterende ramme 5.01.BE.3 i Kommuneplan 2013. Rammen udvides 

med et bebygget areal og benævnes fortsat i Forslag til Kommuneplan 2017 som 5.01.BE.3.  

Områdes anvendelse: Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter 

til fritids- og kulturformål. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35%. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte 

ejendom. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager. 

Nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri til administration, værksted eller lager må tilsammen 

ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 250 m² pr. ejendom. 

 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 5.01.BE.3. Udbyhøjvej, Spangen. 

6.28.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. natur samt befolkning og sundhed i forhold til øget trafik og støj. 

6.28.2.1 Natur 

I en afstand på ca. 80 meter fra rammeudvidelsen findes et vandhul med bilag IV arten Stor 

Vandsalamander. Rammeudvidelsen omfatter et bebygget areal og vurderes således ikke umiddelbart at 

påvirke miljøforhold i vandhullet. Ved planlægning af fremtidige ændringer, kan hensyn og eventuelle 

afværgeforanstaltninger inddrages. 

Rammeudvidelsen omfatter en landbrugsejendom. Der gives mulighed for en ændret anvendelse af 

bygningerne, hvorved den bynære landbrugsdrift ophører. 

6.28.2.2 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. I dette tilfælde er der 

dog tale om en udvidelse af en ramme med et bebygget areal, hvorfor ændringen i trafik og deraf følgende 

støj må forventes at være minimal. Det gælder dog, at trafikrelateret støj fra landbrugsmaskiner vil ophøre. 

Ved fremtidig planlægning for aktiviteter, der medfører en øget mængde trafik, bør overvejelser 

vedrørende adgangsveje vægtes. 

6.28.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke kan etableres offentlige formål, bolig- og erhverv i det nye 

rammeområde og ejendommen fortsat kan anvendes til landbrug. 

6.28.4 Kumulative effekter 
Umiddelbart ingen. Ændret anvendelse af bebyggelser eller nyopførte bebyggelser vurderes at kunne have 

kumulativ effekt i forhold til trafik. 

6.28.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 



 

                        

 

6.28.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Natur Meget lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 

6.29 5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord 
Der er tale om en ny kommuneplanramme for en eksisterende smedevirksomhed på Dalbyovervej 40 i den 

nordlige del af Øster Tørslev. Virksomheden har hidtil været beliggende uden for kommuneplanens 

rammer. 

6.29.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Det foreslås, at der udlægges en ny kommuneplanramme, nr. 05.03.E.8 til erhverv i miljøklasse 1-4. 

Det foreslås, at området kan anvendes til industri- og lagervirksomhed, at bebyggelse ikke må være højere 

end 8,5 m, og at bebyggelse ikke må opføres i mere end højst 2 etager. Det foreslås, at 

bebyggelsesprocenten ikke må overstige 60 % for den enkelte ejendom. Området har hidtil været 

beliggende i landzone, og det foreslås, at området ved lokalplanlægning overføres til byzone. 

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord. 

6.29.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. befolkning og sundhed, for så vidt angår støj. 



 

                        

 

6.29.2.1 Befolkning og sundhed 

Rammen med virksomheden grænser op til et område i byzone på Bryggervænget, som er et området med 

såkaldte jordbrugsparceller, som man tidligere kunne udlægge gennem lokalplaner i mindre byer på landet. 

Området på Bryggervænget er i kommuneplanen udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde. På den 

vestlige side af Dalbyovervej ligger et parcelhusområde i byzone til åben-lav boligbebyggelse. 

Videre udbygning af smedevirksomheden i den nye ramme 5.03.E.8 vil kunne medføre støjgener for 

beboere i de nærliggende boligområder. Dette vil kunne håndteres via planlægning.  

6.29.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at større bygningsmæssige udvidelser ikke vil kunne finde sted på 

smedevirksomheden på Dalbyovervej 40. 

6.29.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en lille kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.29.5 Overvågning 
Løbende lokalplanlægning samt evt. miljøvurdering af planforslag. 

6.29.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Befolkning og 
sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 

 

6.30 5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, Mellerup 
Der udlægges rammebestemmelser for Martin Gammelbys Vej, som giver mulighed for boligbebyggelse, 

institutioner og ikke generende erhverv svarende til miljøklasse 1-2.  

6.30.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Afgrænsningen for ramme 5.06.B.2 i Kommuneplan 2013 ændres, sådan at kirkeindsigten bevares og der 

kan etableres boliger langs Åstrupvej. Ændringen sker på baggrund af ønske i Mellerup Udviklingsplan. 

Områdets anvendelse: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til 

dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv. 

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 35% for åben-lav boligbebyggelse og 40% for tæt-lav 

boligbebyggelse. Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 

etager. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. 



 

                        

 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej. 

6.30.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. kultur, landskab, herunder Kystnærhedszonen, befolkning og sundhed i forhold til 

trafik og støj herfra samt klima. 

6.30.2.1 Kultur 

En del af det nye område uden bebyggelse er beliggende indenfor kirkebyggelinjen. Kirkebyggelinjen har til 

formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, 

som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er 

det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Der er taget 

højde for dette forhold i rammen, der fastlægger en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. 

6.30.2.2 Landskab 

En del af området ligger i område med særlige landskabelige interesser. Inddragelse af arealer til byggeri, 

anlæg eller beplantning, som skæmmer landskabet indenfor områder med særlige landskabelige interesser, 

skal undgås. Kun hvis der er særlig planlægningsmæssig begrundelse, kan de landskabelige interesser 

tilsidesættes og i disse tilfælde skal projekter indpasses i landskabet. Der er tale om en ændring af en 

eksisterende ramme for boligområde i Mellerup. Hele Mellerup ligger i område med særlige landskabelige 

interesser. Der er valgt en udvidelsesretning af byen, som strækker sig væk fra Randers Fjord – og dermed 

undgår væsentlig konflikt med kystnærhedszonen.  

Mellerup er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Der er tale om en ændring af en eksisterende ramme 

for boligområde i Mellerup. Der kan i princippet kun inddrages nye arealer til byzone og planlægges for 

anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for 

kystnær lokalisering. Rammeområdet er beliggende i den vestlige del af byen – med en 

udstrækningsretning væk fra fjorden. Området placeres bag eksisterende bebyggelse og vurderes således 

ikke at have væsentlig påvirkning på kystlandskabet.  



 

                        

 

6.30.2.3 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til nyt boligområde vil forventeligt generere væsentlig mere trafik i området. 

Rammeområdet er beliggende i udkanten af byen og trafik til og fra området påvirker ikke nødvendigvis en 

større del af Mellerup by. 

6.30.2.4 Klima 

En del af rammeområdet har, jf. kommunens skybrudskort, en beliggenhed som giver risiko for problemer 

ved skybrud. For at sikre en hensigtsmæssig afvanding skal der laves en undersøgelse af eksisterende dræn 

og strømningsveje i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for området. 

6.30.3 0-alternativet 
Med 0-alternativet fastholdes rammeområdet i sin nuværende form. 

6.30.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.30.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.30.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Kultur Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Landskab Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
 

Klima Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 
 

 

6.31 5.06.E.2 Erhverv Mellerup vest 
Der fastlægges rammebestemmelser for Erhverv vest Mellerup, som giver mulighed for erhvervsformål, 

lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed svarende til miljøklasse 1-4. 

6.31.1 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan 2013 
Der udlægges et nyt erhvervsområde i forlængelse af den foreslåede udvidelse af rammeområde 5.06.BE.4. 
Erhvervsområdet benævnes i Forslag til Kommuneplan 2017 som 5.06.E.2. 
 
Området foreslås udlagt da Mellerup ikke har ledige erhvervsgrunde og der er konkret efterspørgsel i området. 
Mulighed for erhverv i dette område er desuden et ønske i Mellerup udviklingsplan. 
 

Det foreslås, at området anvendes til erhvervsformål, som lettere industri, service-, lager- og 
værkstedsvirksomhed. 
 



 

                        

 

Det foreslås, at bebyggelse ikke må opføres i mere end 2 etager. Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 

m. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 50%. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte 

ejendom. 

 

Udsnit fra Kommuneplan 2013.  Udsnit af Forslag til Kommuneplan 2017. 
 Den nye ramme 5.06.E.2 Erhverv vest Mellerup. 

6.31.2 Vurdering af påvirkninger  
I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem 

under scopingen, dvs. landskab, herunder kystnærhedszonen, klima samt befolkning og sundhed i forhold 

til støj og trafik. 

6.31.2.1 Landskab 
Det nye erhvervsområde ligger indenfor kystnærhedszonen, men placeres bag eksisterende bebyggelse længst væk 
fra kysten. Det vurderes derfor ikke at have væsentlig påvirkning på kystlandskabet. 

 
Rammeområdet ligger i område med særlige landskabelige interesser. Inddragelse af arealer til byggeri, 

anlæg eller beplantning, som skæmmer landskabet indenfor områder med særlige landskabelige interesser, 

skal undgås. Kun hvis der er særlig planlægningsmæssig begrundelse, kan de landskabelige interesser 

tilsidesættes og i disse tilfælde skal projekter indpasses i landskabet. Hele Mellerup ligger i område med 

særlige landskabelige interesser. Der er valgt en udvidelsesretning af byen, som strækker sig væk fra 

Randers Fjord – og dermed undgår væsentlig konflikt med kystnærhedszonen. Udlæg til nyt 

erhvervsområde sker på baggrund af konkret efterspørgsel på erhvervsgrunde i området. 

6.31.2.2 Klima 

Et mindre areal i den nordlige del af rammeområdet har, jf. kommunens skybrudskort, en beliggenhed som 

giver risiko for problemer ved skybrud. For at sikre en hensigtsmæssig afvanding skal der laves en 

undersøgelse af eksisterende dræn og strømningsveje i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning 

for området. 

6.31.2.3 Befolkning og sundhed 

En ændret anvendelse af arealer vil generelt medføre ændringer i mængden af trafik. En ændret 

anvendelse fra landområde til nyt erhvervsområde vil forventeligt generere væsentlig mere trafik i 



 

                        

 

området, herunder tung trafik. Rammeområdet er beliggende i udkanten af byen og håndtering af trafik til 

og fra området, særligt den tunge trafik, kan blive en udfordring. Den fremtidige lokalplanlægning for 

området skal have fokus på løsningsmodeller for håndtering af tung trafik til og fra området. 

6.31.3 0-alternativet 
0-alternativet vil medføre, at der ikke kan etableres erhverv i rammeområdet. 

6.31.4 Kumulative effekter 
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til mængden af trafik i området. 

6.31.5 Overvågning 
Overvåges gennem overordnet planlægning, herunder fremtidig lokalplanlægning. 

6.31.6 Sammenfattende vurdering 
Rammeudlægget er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af 
omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Landskab Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Klima Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Befolkning og 
sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 

 

  



 

                        

 

7 FORSLAG TIL OVERVÅGNING 
Der er krav om, at myndigheden foretager en overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger jf. lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. 

Der er krav om, at myndigheden foretager en overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger jf. lov om 

miljøvurdering af planer og programmer. 

På baggrund af miljøvurderingerne af de enkelte miljøemner vil overvågning i høj grad ske gennem 

eksisterende ordninger og den kommende fysiske planlægning af områderne: 

 Opfølgning af, om ændringerne har den forventede miljøpåvirkning, vil ske løbende gennem 

planlægning (herunder lokalplanlægning) og den efterfølgende kommuneplanrevision samt 

sagsbehandling i forvaltningen herunder miljøgodkendelser 

 Der skal i forbindelse med projektering og planlægning for eventuelle vejprojekter udarbejdes en 

VVM, der nærmere beskriver de miljømæssige konsekvenser, som vejanlæggene har.  

 Løbende fire-årige revisioner af kommuneplanen, og klimaplanen. 

 Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en overvågning af § 3-områdernes 

udbredelse og tilstand.  

  



 

                        

 

8 SAMMENFATNING 
De sammenfattende vurderingsskemaer fra de enkelte miljøemner er samlet i Tabel 8-2 og Tabel 8-3 for 

henholdsvis strategier og retningslinjer samt rammeudlæg. 

Enkelte af ændringerne er vurderet at kunne få væsentlige miljøkonsekvenser og en række ændringer 

vurderes at have moderate miljøkonsekvenser. Disse fremgår af Tabel 8-1. Vurderingerne af disse 

påvirkninger fremgår under tabellen. 

 

Miljøemne Moderat påvirkning af 
miljøemne 

Væsentlig påvirkning af miljøemne 

Veje  Natur, Klima (positiv) 

Vindmøller  Klima, Befolkning og sundhed 

1.02.E.1 Centererhverv Randers 
Station 

Klima  

1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 Klima  

2.01.C.3 Bydelscenter 
Skovvangsvej, Assentoft 

Klima, Befolkning og sundhed  

4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd Natur, rekreative forhold Befolkning og sundhed, Grundvand og 
Landskab 

5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord Befolkning og sundhed  

5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, 
Mellerup 

Klima  

5.06.E.2 Erhverv Mellerup vest Befolkning og sundhed  

 

8.1 Vurdering af retningslinjer 
Afsnit Miljøemne Sandsynlighed 

for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirkningsgrad 
af omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

5.1 Veje 

 Natur Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

 Klima Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Lille Vedvarende Mindre 

5.2 Vindmøller 

 Klima Stor International Stor Vedvarende Væsentlig 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor International Stor Vedvarende Væsentlig 

 Landskab Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

5.3 Grønt Danmarkskort 

 Natur Mindre Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 Rekreative 
forhold 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

Tabel 8-2 Samlet vurderingsskema over ændringer i strategier og retningslinjer. 

 



 

                        

 

8.2 Vurdering af rammeudlæg 
 

Afsnit Miljøemne Sandsynlighed 
for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirkningsgrad 
af omgivelserne 

Varighed Samlet 
vurdering 

6.1 1.02.BE.3 Bolig/erhverv Glarbjergvej 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.2 1.02.BE.4 Mariagervej/Frejasvej 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.3 1.02.C.2 Bydelscenter Mariagervej 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.4 1.02.E.1 Centererhverv Randers Station 
 

 Klima Stor Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.5 1.02.BE.18 Moltkesgade, J. V. Martins Plads 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.6 1.04.B.25 Fuglsangsvej 
 

 Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 Landskab Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

6.7 1.04.BE.1 Blandet bolig og erhverv Ellegårds Allé 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor Lokal Mindre Vedvarende Ubetydelig 

6.8 1.04.BE.2 Vorup Boulevard/Hjørringvej 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

6.9 1.04.B.26 Tæt-lav Hjørringvej 
 

 Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 
 
 
 

Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 



 

                        

 

6.10 1.05.C.1 Bydelscenter Over Hornbæk 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.11 1.06.B.22 Højmarksvej 
 

 Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

6.12 1.06.B.23 Højmarksvej etape 2 
 

 Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.13 1.06.B.24 Højmarksvej etape 3 
 

 Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.14 1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 
 

 Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

6.15 1.06.R.13 Grøn kile Helsted Husevej 
 

 Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.16 1.06.R.14 Grøn kile Mastruphøjvej 
 

 Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

 Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.17 1.06.B.26 Kærsminde boligområde 
 

 Rekreative 
forhold 

Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.18 1.08.BE.3 Dronningborg Allé 
 

 
 
 
 

Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 



 

                        

 

6.19 1.10.E.9 Hadstenvej 
 

 Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Klima Stor Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.20 1.10.E.12 Erhvervsområde ved tilkørsel 42 
 

 Natur Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 Landskab Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

6.21 2.01.B.4 Vester Allé, Højvangen, Sandagervej 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

6.22 2.01.C.3 Bydelscenter Skovvangsvej 
 

 Klima Mindre Lokal Lille Kortvarig Moderat 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

6.23 3.02.B.10 Boliger ved Hvidhøj, Stevnstrup 
 

 Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 Landskab Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

6.24 3.02.BE.3 Engvej, Engkrogen, Stevnstrup 
 

 Klima Mindre Lokal Mindre Midlertidig Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Mindre 

6.25 4.02.BE.2 Moselunds Allé, Øster Bjerregrav 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Lille Vedvarende Mindre 

6.26 4.02.E.2 Erhvervsområde ved Øster Bjerregrav 
 

 Landskab Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.27 4.03.E.3 Erhverv Fårup Syd 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

 Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 Grundvand Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

 Landskab Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

 Kultur Mindre Regional Mindre Vedvarende Mindre 

 
 
 

Rekreative 
forhold 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 



 

                        

 

6.28 5.01.BE.3 Udbyhøjvej, Spangen, Harridslev 

 Natur Meget lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

6.29 5.03.E.8 Erhverv Øster Tørslev nord 
 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 

6.30 5.06.B.2 Martin Gammelbys Vej, Mellerup 
 

 Kultur Meget lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig 

 Landskab Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
 

 Klima Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 
 

6.31 5.06.E.2 Erhverv Mellerup vest 
 

 Landskab Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

 Klima Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

 Befolkning 
og sundhed 

Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 

 

8.3 Samlet vurdering af 0-alternativet 
0-alternativet vil betyde, at ændringerne i kommuneplanen ikke vil blive vedtaget. 

Konkret vil dette bevirke det følgende i forhold til retningslinjer: 

 At der for den vestlige engbro-forbindelse vil ske en mindre påvirkning af det omkringliggende 

engområdes flora og fauna, da udpegningen i Kommuneplan 2013 følger en eksisterende 

stiforbindelse og således allerede til dels forstyrrer naturen.  

 At der ikke reserveres mulighed for at lave en kombineret klimasikring af Randers og vejforbindelse 

over fjorden via den ydre del af Pieren. Retningslinjen vil således begrænse mulighederne l 

Bolværkslinjen over den inderste del af Pieren og en forbindelse længere mod øst uden for byen. 

 At der fortsat vil kunne etableres vindmøller op i 150 meters højde,  

 At der ikke i så høj grad vil være fokus på at forbedre naturen i områder med det grønne 

Danmarkskort  

Konkret vil dette bevirke det følgende i forhold til rammeudlæggene: 

 At der ikke kan gives mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i området 1.02.BE.3  

 At der ikke kan gives mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i området 1.02.BE.4 

 At området 1.02.C.2 ikke kan udlægges til centerformål, og fastholdes i de nuværende rammer 

 At der ikke kan etableres centererhverv indenfor rammeområdet 1.02.E.1 

 At der ikke kan etableres boliger eller erhverv inden for rammeområdet 1.02.BE.18 

 At der ikke kan opføres nye boliger eller erhvervsvirksomheder i 1.04.B.25 

 At det konkrete område (ny ramme 1.04.BE.1) fortsat vil være et erhvervsområde med boliger i 

 At der ikke kan etableres boliger eller erhverv inden for området 1.04.BE.2 



 

                        

 

 At der ikke kan opføres boliger på de tidl. Boldbaner (ny ramme 1.04.B.26) 

 At der ikke kan etableres yderligere aktiviteter relateret til bydelscenter 1.05.C.1 

 At der ikke kan etableres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse indenfor rammeområdet 1.06.B.22, 

1.06.B.23, 1.06.B.24 og 1.06.B.25 

 At de den nuværende landbrugsdrift af området fortsætter (ny ramme 1.06.R.13 og 1.06.R.14) 

 At der ikke kan opføres nye boliger i området 1.06.B.26 

 At kun en mindre del af området kan udlægges til erhvervsformål, svarende til den ramme der 

fremgår i Kommuneplan 2013, 1.10.E.9  

 At området ikke kan bebygges med boliger (ny ramme 1.08.BE.3) 

 At området forbliver i den nuværende tilstand, som et nedslidt og skæmmende område ved 

indkørslen til Randers fra motorvejen. 0-alternativet medføre også, at der ikke vil blive mulighed for 

at etablere afskærmede beplantning rundt om området (ny ramme 1.10.E.12) 

 At området ikke kan udnyttes til boligbebyggelse (ny ramme 2.01.B.4) 

 At bymidten i Assentoft ikke udvides. (ny ramme 2.01.C.3) 

 Området er allerede stort set fuldt udbygget. Kun en mindre del af området er endnu ikke bebygget 

(ny ramme 3.02.B.10) 

 At der ikke kan opføres nye boliger indenfor rammeområdet (ny ramme 3.02.BE.3) 

 At der ikke udlægges rammeområde for bolig- og erhvervsformål men fastholder den eksisterende 

regulering af de eksisterende bebyggelser (ny ramme 4.02.BE.2) 

 Ingen. Virksomheden har ligget på stedet igennem længere tid, og rammen omfatter kun 

virksomhedens eksisterende bebyggede arealer (ny ramme 4.02.E.2) 

 At virksomheden ikke kan foretage større bygningsmæssige udvidelser (ny ramme 4.03.E.3) 

 At der ikke kan etableres offentlige formål, bolig- og erhverv i det nye rammeområde 5.01.BE.3 

 At større bygningsmæssige udvidelser ikke vil kunne finde sted på smedevirksomheden på 

Dalbyovervej 40 (ny ramme 5.03.E.8) 

 At rammeområdet 5.06.B.2 fastholdes og ikke ændres, som ønsket, herunder af hensyn til 

kirkeindsigt 

 At der ikke kan etableres nye erhverv i rammeområdet (ny ramme 5.06.E.2) 

8.4 Afværgeforanstaltninger 
I forbindelse med miljøvurderingen, er der foretaget ændringer i to rammeområder for at imødegå en 

negativ miljøpåvirkning. Det drejer sig om ramme 4.02.BE.2, der er tilrettet en smule i det syd-østlige 

hjørne, så den ikke går ind over 300 m buffer til drikkevandsboring samt ramme 4.02.BE.1, der er slettet, da 

der både er en kirkefredning, kirkeindsigt, kirkebygge og lavbund på størstedelen af området. Matriklerne 

24bg, 24cf, 24ck og 24ci medtages i stedet i boligrammen 4.02.B.2. 

De væsentlige påvirkninger fra de ændrede udpegninger til veje vil blive yderligere belyst i de aktuelle 

VVM-undersøgelser, der skal laves forud for vejprojekterne. Her vil der også blive belyst, hvilke eventuelle 

afværgeforanstaltninger, der vil være mest hensigtsmæssige. 

Mange af de negative påvirkninger på natur, klima, befolkning og sundhed og landskab, vil kunne afbødes 

gennem lokalplanlægningen, hvor de konkrete byggemuligheder og disponeringer af områderne, vil kunne 

tilpasses de lokale forhold og forudsætninger. 
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