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1 Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer1, skal der jf. § 9, stk. 2 udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende 
punkter:

1. Hvordan er miljøhensyn integreret i planen, og hvordan er miljørapporten og de udtalelser, der er 
indkommet i offentlighedsfasen, taget i betragtning,

2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været 
behandlet, og

3. Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

2 Miljøhensyn og bemærkninger fra offentligheden
Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanen. Det har således været 
muligt at ændre eller fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen 
har bidraget til at afdække mulige relevante miljøkonsekvenser og problemstillinger ved udarbejdelsen af 
planforslaget. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger af 
kommuneplanforslaget. Miljøhensyn er søgt integreret i planen.

Det er Randers Kommunes vurdering, at planens eventuelle negative påvirkninger på natur, klima, 
befolkning og sundhed, landskab og rekreative forhold vil kunne afbødes gennem en efterfølgende 
lokalplanlægning, hvor de konkrete byggemuligheder og disponeringer af områderne vil kunne tilpasses de 
lokale forhold. Det kan dog eventuelt blive aktuelt med miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag.

Miljøvurderingen har udgangspunkt i ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013, ikke hele planens 
indhold. I henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Randers Kommune foretaget en 
scoping af nye ændringer i kommuneplanen og identificeret de forhold, som kan tænkes at have 
miljømæssige konsekvenser:

Ændringer af de følgende strategier og retningslinjer:
Veje, Vindmøller og 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, 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer
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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 og 5.06.B.2 Martin 
Gammelbys Vej, Mellerup

Forslag til Kommuneplan 2017 for Randers Kommune har været i offentlig høring fra den 29. november 
2016 til den 14. februar 2017. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 71 høringssvar. Der er 
kommet høringssvar fra 3 statslige myndigheder; Erhvervsstyrelsen, Energinet.dk og Miljøstyrelsen. 20 
høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger vedrører bevaringsværdige bygninger, mens de 
resterende 48 høringssvar vedrører andre emner i kommuneplanen. 

Ingen bemærkninger vedrører særligt miljørapporten.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat ”Bilag 2 – Kommuneplan 2017, vurderinger af høringssvar og 
indsigelser”, som samler op og kommenterer på resultatet af offentlighedsfasen. Heri har forvaltningen 
foreslået en række mindre ændringer eller tilføjelser til kommuneplanforslaget. 

Visse typer af ændringer eller tilføjelser vurderes at kunne gennemføres uden yderligere miljøvurdering. 
Andre oplistede ændringer eller tilføjelser foreslås indarbejdet i et efterfølgende kommuneplantillæg, med 
dertil hørende fornyet offentlighedsfase.

3 Valg af plan
0-alternativet er kommuneplan 2013 med tilhørende tillæg. Projekter kan fortsat realiseres efter den 
gældende planlægning. 0-alternativet beskriver således den referenceramme, hvor udviklingen finder sted 
uden ændringer i forhold til den gældende planlægning. 

Der har ikke indgået egentlige alternativer i planprocessen, der skal inddrages i miljøvurderingen. 

Forvaltningen har indstillet hovedforslaget, med de beskrevne forslag til ændringer eller tilføjelser, til 
endelig vedtagelse. Forvaltningen vurderer, at hovedforslaget med de enkelte ændringer samlet set er den 
bedste plan for en fremtidig udvikling af Randers Kommune.

4 Overvågning
Der opstilles ikke særskilte overvågningsprogrammer som følge af miljøvurderingen. Det vurderes, at der på 
nuværende detaljeringsniveau ikke kan fastlægges afværge foranstaltninger eller formuleres et 
overvågningsprogram.

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 fireårige revisioner af kommuneplan og klimaplan.
 Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en overvågning af § 3-områdernes 

udbredelse og tilstand. 
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