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1. Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af paner, der er omfattet af Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1, skal der jf. 
§ 13, stk. 2, udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, 

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, 
er taget i betragtning, 

3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne 
program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og 

4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af 
planen eller programmet 

2. Integration af miljøhensyn i kommuneplanen 

Miljøvurdering og udarbejdelse f miljørapport er sket sideløbende med 
udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2021. Der har således været muligt at 
ændre, tilpasse eller fravælge løsninger og tiltag, der ville få en uacceptabel 
påvirkning af miljøet.  

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække mulige relevante miljøkonsekvenser og 
problemstillinger ved udarbejdelsen af forslaget af kommuneplanen. Generelt er der 
ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger af kommuneplanforslaget. 
Miljøhensyn er søgt integreret i planen. 

Det er Randers Kommunes vurdering, at kommuneplanens 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 tilpasses de lokale forhold. 
Kommende lokalplanforslag vil blive screenet for miljøvurdering og udarbejdelse af 
miljørapporter for de konkrete planer vil ske i det omfang, det vurderes relevant. 
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3. Miljørapporten og udtalelser, indkommet i offentlighedsfasen 

Miljørapporten tager udgangspunkt i ændringer i forhold til Kommuneplan 2017, og 
ikke hele planens indhold. I henhold til Miljøvurderingslovens § 11, skal kommunen 
foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold, forud for udarbejdelsen 
miljørapporten.  

Afgrænsningen for Forslag til Kommuneplan 2021 har særligt omfattet: 
Ændringer for: Strategisk udvikling i byer og landdistrikter, Randers Midtby, 
klimatilpasning, kulturmiljøer, rekreative områder og landområder, erhverv. 

Ændringer af rammeudlæg for boligområder i: Munkdrup, Ø. Bjerregrav og Haslund. 

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 27. januar-24. 
marts 2021. Der er i høringsperioden indkommet 105 udtalelser. 5 fra statslige 
myndigheder og 100 fra borgere, foreninger og andre interessenter. 

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat ”Bilag 2 – Forvaltningens forslag til 
besvarelse af høringssvar”, som fremlægges med sagen om endelig vedtagelse af 
Kommuneplan 2021. I notatet opsummeres og vurderes de enkelte høringssvar og 
forvaltningens anbefalinger til disse. Samtlige høringssvar er ligeledes vedlagt som 
bilag til sagen.  

Ved den endelig vedtagelse af det samlede forslag til kommuneplan kan kun mindre 
ændringer og tilretninger foretages uden at gennemføre ny offentlig høring. Det kan 
være mindre tilretninger af fx bygningshøjder eller anvendelse, eksempelvis fra 10-12 
meter eller præcisering af anvendelsen i en kommuneplanramme. Ændringer i 
forslaget fremkommet ved den offentlige høring, og som betyder, at planen føres 
tilbage til Kommuneplan 2017, kan ligeledes indarbejdes ved endelig vedtagelse. 
Større ændringer, såsom nye rammeudlæg, betyder at der efter den endelige 
vedtagelse skal udarbejdes kommuneplantillæg. Disse skal undergå miljøvurdering og 
offentlig høring efterfølgende.   

Udtalelser, indkommet i offentlighedsfasen, som har givet anledning til ændringer og 
vurdering af miljøpåvirkningen: 

Ændringer som følge af dialog med statslige myndigheder: 

 Støjkonsekvenszone ved Randers Skydebane er opdateres, så den stemmer 
overens med Forsvarets nyeste støjrapport. Ændringen vurderes ikke at 
medføre væsentlig miljøpåvirkning. 

 Der tilføjes notattekst til ramme 1.05.E.2 omkring bebyggelse i forhold til 
højspændingsledninger, og der tilføjes retningslinje omkring eksisterende 
ledningsanlæg. Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 

 Retningslinjer for klimatilpasning Kl. 2 og Kl. 3 justeres efter dialog med 
Kystdirektoratet. Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 



 Der tilføjes kortfattet tekst i den sammenfattende redegørelse af planens 
påvirkning på naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter:  
Randers Kommune skal således hermed præcisere, at det er vurderet, at 
kommuneplanen i sin helhed ikke påvirker Natura2000 og Bilag IV arter. 
Yderligere undersøgelser og redegørelse vil ske i sammenhæng med 
screening/miljøvurdering af lokalplaner og/eller godkendelse af konkrete 
projekter. 

 Der tilføjes supplerende grundvandsredegørelse for rammer 1.06.E.2, 
4.00.T.11 og 5.01.O.5. Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Ændringer som følg af indkomne høringssvar: 

 Bygningshøjde i rammeområde 1.02.BE.4 ændres til 12 meter. Ændringen 
vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning. 

 Rammerne 1.09.B.12 og 1.09.R.11 tilpasses sådan at ledningstracé til 
naturgas placeres i den rekreative ramme og således friholdes for 
bebyggelse. Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning. 

 Der udlægges areal til mulig fremtidig byvækst i tilknytning til Haslund. 
Screening for miljøvurdering vil ske i sammenhæng med den fremtidige 
planlægning – herunder udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2021 og 
lokalplan. Vurdering af miljøpåvirkningen afventer således den konkrete 
planlægning, og kan eventuelt medføre ændringer af afgrænsningen af 
området. 

 Rammerne 1.06.R.17 og 1.06.R.12 reguleres indbyrdes, sådan at ramme 
1.06.R.7 udvides til at omfatte boldbanerne nord for vandløbet. Ændringen 
vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning. 

 Udpegningen til biogasanlæg ved Hørning udgår, såfremt der opnås accept 
fra staten. Udpegningen er sket med Kommuneplan 2013. Ændringen 
medfører en fastholdelse af den nuværende anvendelse af arealet, og 
vurderes således ikke at medføre væsentlig miljømæssig påvirkning. 

 Byrådets mål for kulturmiljøer præciseres, sådan at hensynet til 
skjulte/uregistrerede såvel som registrerede fortidsminder uden for 
kulturarvsarealerne tilføjes. Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 

4. Valg af plan 

Alternativet til planforslaget er Kommuneplan 2017 med tilhørende tillæg. Projekter 
kan fortsat realiseres efter den gældende planlægning. Alternativet beskriver dermed 
den referenceramme, hvor udviklingen finder sted uden ændringer i forhold til den 
gældende planlægning. 



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

Forvaltningen har indstillet det fremlagte Forslag til Kommuneplan 2021, med de 
beskrevne forslag til ændringer eller tilføjelser, til endelig vedtagelse. Forvaltningen 
vurderer, at det fremlagte forslag til kommuneplan 2021 med de enkelt ændringer 
samlet set er den bedste plan for en fremtidig udvikling af Randers Kommune. 

5. Overvågning 

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

På baggrund af miljøvurderingen 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 visse typer af 
konkrete projekter udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM), der 
nærmere beskriver de miljømæssige konsekvenser, som anlæggene har. 

 Løbende 4-årige revisioner af kommuneplan. 
 Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en overvågning af § 

3-områdernes udbredelse og tilstand. 

6. Konklusion 

Det vurderes, at de ændringer, der er indarbejdet i det endelige forslag til 
Kommuneplan 2021 i forhold til det offentliggjorte kommuneplanforslag, ikke 
medfører væsentlige miljøpåvirkninger eller behov for yderligere overvågningstiltag. 
De indarbejdede ændringer vurderes at være hensigtsmæssige i forhold til at sikre 
overensstemmelse med lovgivningen, interessentinddragelsen og den politiske 
dagsorden i kommunen. 

 

 

 


