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Baggrund
Forslag til Udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet samt tilhørende 
miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring fra den 20. maj til den 1. juli 
2020.

I henhold til miljøvurderingsloven (LBKG nr. 973 af 25-06-2020) § 13, stk. 2 skal der i 
forbindelse med vedtagelse af en plan, hvor der gennemføres miljøvurdering 
udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvori der redegøres 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.

1. Integration af miljøhensyn
Miljøvurderingen er udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold 
i arbejdet med udviklingsplanen. 

Allerede i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har miljøhensyn indgået, 
som en væsentlig del af planlægningen. 

Udviklingsplanen indeholder de fremtidige overordnede rammer for den videre 
planlægning og det videre arbejde med at udvikle Flodbyen Randers. I 
miljøvurderingen for Flodbyen Randers – Byen til Vandet er det vurderet, hvorvidt 
planens rammevilkår kan forventes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Samlet konkluderes det i miljørapporten, at en vedtagelse af Udviklingsplanen for 
Flodbyen Randers – Byen til Vandet kan forventes at medføre få og begrænsede 
virkninger på miljøet.

2. Høringssvar
Der er ikke indkommet høringssvar, der relaterer sig til miljørapporten.

3. Alternativet
Alternativet svarer til den situation, hvor udviklingsplanen ikke gennemføres. I dette 
tilfælde vil det betyde, at planområdet bevarer de eksisterende planrammer.

Den eksisterende tilstand bygger bl.a. på en fortsat tilstedeværelse af de aktiviteter, 
der i dag sker på havnearealerne. 



Her gælder det dog, at der er truffet beslutning om at flytte havnen ud på nye 
arealer. Udflytningen af havnen forventes gennemført uanset. 

Udviklingsplanen tager således hånd om en fremtidige arealanvendelse, hvor 
området ændrer karakter fra aktiv erhvervshavn til en ny naturnær bydel. 
Udviklingsplanen håndterer desuden problematikker omkring klimatilpasning af 
Randers Midtby og de fremtidige trafikale forhold på Randers Bro.

Samlet vurderes udviklingsplanen at få positive konsekvenser for miljøet 
sammenlignet med alternativet.

4. Overvågning
Planens realisering forventes i sig selv ikke at medføre væsentlig indvirkning på 
miljøet, men det kan ikke udelukkes at de tiltag og projekter, som planen muliggør, 
kan komme til at påvirke miljøet i mindre grad. 

Overvågningen udgøres af eksisterende aktiviteter, som allerede gennemføres af 
Randers Kommune hhv. Miljøstyrelsen efter gældende love og regler.


