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Ansøgningsskema for projekter omfattet af Miljøvurderingsloven1                                                                                                

 

 

Vejledning til ansøger 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet 

link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 

angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan 

hentes på de angivne offentlige hjemmesider.  

 

Farverne ”rød/gul/grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-

pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.  

 

Randers Kommunes vurdering 

Randers Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirk-

ning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.randers.dk og kan påklages i 

4 uger.  

 

 

Basisoplysninger Udfyldes af anmelder Kommunens bemærkninger 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Randers Kommune planlægger at forlænge Ringboulevarden fra Hadsund Lande-

vej til Udbyhøjvej. Den nye vejstrækning vil blive ca. 2,75 km lang og tænkes 

udført som en to-sporet vej med enkeltrettede cykelstier i begge vejsider. Køre-

sporsbredden bliver 3,5 m og cykelstierne, der også tænkes anvendt af gående, 

bliver 3,5 m brede. Mellem cykelsti og kørebane bliver der 1 m grøn rabat. Vejen 

planlægges udført med støjvolde, hvor nærheden til naboejendomme nødvendig-

gør dette. Dette er således samme tværprofil som Ringboulevarden. 

 

 
1 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer 

http://www.randers.dk/
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Planlagt tværprofil for Ringboulevardens forlængelse. 

 

I vest tilsluttes vejen Ringboulevarden ved Hadsundvej, hvor den eksisterende 

rundkørsel ombygges til et signalreguleret kryds. Ved Marienborgvej vil der være 

en vigepligtsreguleret krydsning af den nye vej for bustrafik mellem Marienborg-

vej og Mirabellevej. 

 

Umiddelbart øst for det eksisterende byområde er der i henhold til kommunepla-

nen planlagt en videreførelse af Bækkestien mod nord. Der vil således være en 

stikrydsning i dette punkt. 

 

Vejen er omfattet af retningslinje Ve. 1 i Kommuneplanen, som fastlægger ve-

jens omtrentlige forløb, der i det åbne land går nord om beskyttelseslinjen for en 

rundhøj og syd om Dronningborg Skov. 

 

På strækningen frem mod rundhøjen skal der ske tilslutning af et nyt byudvik-

lingsområde syd for vejen. På sigt kan en vejforbindelse mod nord til byudvik-

lingsområder syd for Lem ligeledes komme på tale. Disse tilslutninger tænkes at 

blive vigepligtsregulerede. 

 

Ejendommen Dronningborg ved Dronningborg Skov vil skulle vejbetjenes fra den 

nye vej via en vigepligtsreguleret vejtilslutning.  

 

Ved Dronningborg Allé vil vejen berøre ejendommen Dronningborg Allé 15, som 

må påregnes nedrevet. 

 

Sydøst for Dronningborg Skov vil den nye vej krydse Rismølle Bæk – en kryds-

ning der vil blive udformet med en odderpassage. For at mindske længden af 

krydsningen under vejen forlægges Rismølle Bæk på en delstrækning øst for 

Dronningborg Allé.  
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Lidt længere mod øst krydses det gamle banetracé, der i dag er udlagt som re-

kreativ sti nord for vejen. Af kommuneplanens retningslinje Sr. 1 fremgår planer 

om at videreføre stien frem til stien mod Rismølleskolen. Dette vil i givet fald 

medføre behov for at lede stien på tværs af den nye vejforbindelse.  

 

Vejen afsluttes i Udbyhøjvej ved den eksisterende vejadgang til Dronningborg-

hallen, hvor vejen ledes over i Udbyhøjvej. Den indre del af Udbyhøjvej og ad-

gangsvejen til Dronningborghallen. Krydset kan eventuelt blive udformet som et 

signalreguleret 4-benet kryds. Der skal her ske opbrydning af en kort strækning 

af den eksisterende Udbyhøjvej. 

 

Den skiltede hastighed på Ringboulevarden vest for Hadsundvej er i dag 70 

km/t. Denne hastighedsgrænse tænkes videreført på den nye vejstrækning. 

Randers Kommune vurderer, at den fremtidige trafik på vejen i gennemsnit vil 

blive i størrelsesordenen 5.000 biler pr døgn. 

 

Bygherre er indstillet på at udarbejde miljøkonsekvensvurdering jf. bekendtgø-

relsens §15 stk. 3. 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Randers Kommune 

Veje og Trafik 

Odinsgade 7 

8900 Randers 

Tlf. 8915 1515 

vejeogtrafik@randers.dk 

 

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på kontakt-

person 

Harald Ruby Christoffersen 

Odinsgade 7, 8900 Randers 

Tlf. 8915 1797  

Harald.Ruby.Christoffersen@randers.dk  

 

Projektets adresse, matrikel nr. og ejerlav  Projektet er beliggende i den nordøstlige del af Randers, hvor det vil berøre føl-

gende matrikler: 

I ejerlav Randers Markjorder: 

7000kl, 7000hi, 7000kf, 84e, 469l, 465a, 467a, 469bs, 468aa, 468c, 465e, 

7000dv 

I ejerlav Bjellerup Ladegård, Dronningborg: 

22 

I ejerlav Dronningborg Hgd., Dronningborg: 

 

mailto:Harald.Ruby.Christoffersen@randers.dk
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1a, 1ac, 5az, 7a, 7c, 7000p, 7000d 

Projektet berører følgende kommune eller kom-

muner (omfatter såvel den eller de kommuner, 

som projektet er placeret i, som den eller de 

kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet). 

Randers Kommune  

Oversigtskort i målestok 1:50.000 Oversigtskort Ringboulevardens forlængelse 

 

       

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 

indtegning af anlægget og projektet (vedlægges 

dog ikke for strækningsanlæg). 

 

Se bilag 1 

Målestok angives: 1:10.000 

 

Forholdet til VVM-reglerne Ja Nej 
  

Er projektet opført på bilag 1 i VVM- bekendtgø-

relsen  

 

 x 
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. 

Angiv punktet på bilag 1 

 

Er projektet opført på bilag 2 i VVM-

bekendtgørelsen   

 

x  

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

Punkt 10e 

 

 

 

 

 

Projektets karakteristika Udfyldes af anmelder Kommunens bemærkninger 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de area-
ler, som projektet omfatter angives navn 
og adresse på de eller den pågældende 
ejer, matr. nr. og ejerlav. 
 

 

Ejerlav Matr. Ejer Adresse 

Randers Markjorder 7000kl    
Randers Markjorder 7000hi,    
Randers Markjorder 7000kf    
Randers Markjorder 84e Randers Kommune  
Randers Markjorder 

469l 
Boligorganisationen  
Møllevænget & 

Stadfeldtsvej 49, 
8930 Randers NØ 

Randers Markjorder 
465a Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

Randers Markjorder 
467a Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

Randers Markjorder 
469bs Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

 



 

 5 

Randers Markjorder 

468aa Randers Kommune 

Laksetorvet, 

8900 Randers 
Randers Markjorder 

468c Randers Kommune 
Laksetorvet, 
8900 Randers 

Randers Markjorder 
465e HS Ejendomsudlejning 

Mirabellevej 2, 
8930 Randers NØ 

Randers Markjorder 7000dv   

Bjellerup Ladegård,  
Dronningborg 22 Maskinselskabet ApS 

Dronningborg Blvd. 81, 
8930 Randers NØ 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 1a Jakob Winsløw Stilling 

 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 1ac AGCO A/S 

Dronningborg Alle 2 
8930 Randers NØ 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 5az AGCO A/S 

Dronningborg Alle 2, 
8930 Randers NØ  

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 7a Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 7c Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 7000p Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

Dronningborg Hgd.,  
Dronningborg 7000d Randers Kommune 

Laksetorvet, 
8900 Randers 

 
 

2. Arealanvendelse efter projektets reali-

sering 
 
• Det fremtidige samlede bebyggede 

areal i m²  
• Det fremtidige samlede befæstede 

areal i m² 
 

 

 
 
• Ikke relevant. 
 
• Det fremtidige befæstede areal vil udgøre ca. 40.500 m².  

 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 
 

• Er der behov for grundvandssænk-
ning i forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angi-
vet i ha. eller m² 

• Projektets bebyggede areal i m² 
• Projektets nye befæstede areal i m² 
• Projektets samlede bygningsmasse i 

m³ 
• Projektets maksimale bygningshøjde i 

m 
 

 
 
 

• Der forventes ikke at være behov for at gennemføre grundvandssænkning for at reali-
sere vejprojektet. 

 
• Projektets samlede grundareal vil være ca. 138.500 m²  

 
• Ikke relevant 
• Det nye befæstede areal vil udgøre ca. 37.500 m²  
• Ikke relevant 
 
• Ikke relevant 
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4. Projektets behov for råstoffer i anlægs-

perioden 
 
• Råstofforbrug i anlægsperioden på 

type og mængde 
• Vand - mængde i anlægsperioden 
• Affaldstype og mængder i anlægspe-

rioden 
 
 

• Spildevand - mængde og type i an-
lægsperioden 

• Håndtering af regnvand i anlægsperi-
oden 
 

• Anlægsperioden angivet som mm/år - 
mm/år 

 

 

 
 
• Råjord ca. 114.000 m³, Grus: Ca. 9.500 m³, Asfalt: Ca. 4.500 m³  

 
• Ikke relevant  
• Bortskaffelse Muld: 32.000 m³, Asfalt 300 m³. Opbrudt asfalt og evt. nedknust beton 

vil også kunne genanvendes. 
 
 
• Anlægsprojektet forventes ikke at afstedkomme behov for udledning af spildevand.  

 

• Det forventes, at der skal etableres to forsinkelsesbassiner mht. håndtering af eks-
tremregn i driftsfasen. Tidlig anlæggelse af disse bassiner vil muliggøre en god håndte-
ring af regnvand i anlægsfasen.  

• 1½-2 år fra anlægsstart. 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag af råstof-
fet/produktet i driftsfasen:  
 

• Råstoffer – type og mængde i drifts-
fasen 

• Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

• Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

• Vand – mængde i driftsfasen  

 
 
 
 
 

• Ikke relevant 
 

• Ikke relevant 
 
• Ikke relevant  

 
• Ikke relevant. 

 

6. Affaldstype og mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen:  
     

• Farligt affald 
• Andet affald 
• Spildevand til renseanlæg 
• Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav 
• Håndtering af regnvand 
 

 
 
 

• Ikke relevant  
• Ikke relevant 
• Projektet vil ikke indebære afledning af spildevand til renseanlæg. 
• Projektet vil ikke indebære direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav. 

 
• Ringboulevardens forlængelse indrettes med kantopsamling af vejvand, som den eksi-

sterende vej. Vejvandet vil blive ledt via to forsinkelsesbassiner ved vejen med henblik 
på sedimentering og håndtering af ekstremregn. Recipienter for vejvandet vil være La-
degård Bæk og Rismølle Bæk. 
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Projektets karakteristika Udfyldes af anmelder Kommunens bemærkninger 

Ja Nej  

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning 
 

 x 

  

8. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af standardvilkår.  
 
Se Retsinformation.dk 
 

 x 

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10.  

9. Vil anlægget kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår  
 

  
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne over-
holdes. 
 

 

10. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BREF-dokumenter.  
 
Se BAT - bedst tilgængelige teknik  
 

 x 

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.  

11. Vil anlægget kunne overholde de an-
givne BREF-dokumenter   

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil 
kunne overholdes. 
 

 

12. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BAT-konklusioner.  
 
Se BAT - bedst tilgængelige teknik  
 

 x 

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14. 
 

 

13. Vil anlægget kunne overholde de an-
givne BAT-konklusioner 
 

  
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil 
kunne overholdes. 
 

 

14. Er projektet omfattet af en eller flere 
af Miljøstyrelsens vejledninger eller be-

kendtgørelser om støj. 
 
Se Oversigt over vejledninger og be-
kendtgørelser  
 

x  

Støv, støj og vibrationer i anlægsfasen er reguleret i henhold til BEK nr. 
844 af 23/06/2017 "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktivite-

ter". 
Støjen fra vejtrafikken er reguleret i henhold til Vejledning fra Miljøsty-
relsen Nr. 4 2007 "Støj fra veje" 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer – jf. ovenfor. 
 

x  

Afstanden til nærmeste naboer forventes umiddelbart at være tilstræk-
kelig stor til at sikre, at støjen fra anlægsarbejdet vil være under de vej-
ledende grænseværdier. Vejarbejderne kan tilrettelægges tidsmæssigt, 
så støjende aktiviteter ikke finder sted i aften-, natte- og weekendti-
merne.  
 

 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet 
er udført, kunne overholde de vejledende x  

I det bynære område fra Hadsundvej frem til Marienborgvej anlægges 
vejen med støjvolde langs vejen, som vil medvirke til at skærme de 
nærmest liggende boliger og opholdsarealer mod trafikstøjen. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174654
http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/
http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/
http://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/
http://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/
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grænseværdier for støj og vibrationer – 

jf. ovenfor 
 

Der vil være godt 33 m fra vejmidten til facade af de nærmest belig-

gende 2 etagers boliger ved den vestlige del af Plantanvej. En skabelon-
beregning med N2kR viser Lden på knap 51 dB på opholdsarealerne i 
denne afstand (1,5 m over terræn) og 52 dB på facade ved første sal.  
 
Boligejendommenes højde spiller imidlertid en rolle for støjvoldens ef-
fekt.  
 
Det 4 etagers ejendomme, som ligger længere mod øst, ligger 1-2 m 
længere fra vejmidten. På facade ved øverste etage af de 4 etagers boli-
ger beregnes godt 58 dB (se nedenfor).  
 

Skabelonberegningen er behæftet med usikkerhed, men udføres vejen 
med støjreducerende slidlag (SRS) kan støjen dæmpes med ca. 2 dB. 
Derfor forventes det at være muligt at overholde støjgrænsen ved boli-
gerne. 
 

 
 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser 
om luftforurening. 
 
Se Vejledninger og bekendtgørelser om 
luftforurening 
 

x  

Luftforurening fra biltrafik er omfattet af BEK nr. 1233 af 30/09/2016 
"Bekendtgørelse om styring og vurdering af luftkvaliteten" og de vejle-
dende grænseværdier som fremgår heraf. 

 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for luftfor-
urening – jf. ovenfor. 
 

x  

Anlægsarbejderne knyttet til etablering af projektet, jf. projektbeskrivel-
sen, sker i et åbent område, hvor der er en stor luftudskiftning. Derfor 
vil anlægsarbejderne ikke afstedkomme problemer med overholdelse af 
luftkvaliteten. 

 

 

19. Vil det samlede anlæg kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening – jf. ovenfor. 

x  
Omfanget af fremtidig trafik på Ringboulevardens forlængelse og vejens 
placering i et åbent område uden tæt og høj randbebyggelse gør, at der 

 

http://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledninger-om-luft-og-lugt/
http://mst.dk/luft-stoej/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledninger-om-luft-og-lugt/
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 i driftsfasen ikke vil være problemer med overholdelse af grænseværdier 

for luftkvaliteten.  

20. Vil projektet give anledning til støv-
gener eller øgede støvgener 
 
 
 
 
• I anlægsperioden 

 
• I driftsfasen 

 

 x 

Ved etablering af Ringboulevarden kan støv forekomme i tørre og blæ-
sende perioder mens jordarealer er blotlagte, mens vejarealer er ubefæ-
stede. Det er især i den vestlige ende af vejen, at der er boliger nær an-
lægsområdet. Arealet dyrkes dog i dag, så den eventuelle støvpåvirkning 
vil næppe være større end den der allerede i dag kan forekomme i for-
bindelse med markarbejdet. 
• Støvgener ved anlæg af veje forebygges ved sprinkling af anlægsom-

rådet.  
• Den færdige vej vil have en fast asfaltbefæstelse og vil derfor ikke 

medføre støvgener i driftsfasen, hvor støv forebygges gennem almin-
delig drift og renholdelse af kørebanen. 

 

21. Vil projektet give anledning til lugtge-

ner eller øgede lugtgener 
• I anlægsperioden 

 
• I driftsfasen 
 

 x 

 

 
• Udlægning af asfalt afstedkommer lugtgener, men afstanden til na-

boer og opblandingen af luften gør, at der ikke påregnes gener herfra.  
• I driftsfasen forventes vejanlægget ikke at afstedkomme lugtgener. 

 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 
 
• I anlægsperioden 

 
 
 
 
• I driftsfasen 
 

x  

 
 
 
 
 
• I anlægsfasen kan det være nødvendigt at etablere belysning af an-

lægsområdet i årets mørke perioder ud fra arbejdsmiljømæssige og 
sikkerhedsmæssige hensyn. Belysningen vil dog være rettet mod an-
lægsområdet, og forventes ikke at afstedkomme gener for naboer el-
ler dyreliv.   

• I driftsfasen vil der være krav om belysning i signalregulerede kryds, 
men som for den eksisterende del af Ringboulevarden planlægges der 
vejbelysning langs hele vejanlægget. Vejbelysningen vil ikke afsted-
komme nabogener. 

 

 

23. Er anlægget omfattet af risikobe-
kendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016  
 
Se Retsinformation.dk  
 

 x 

Ringboulevarden vil blive udformet i overensstemmelse med de gæl-
dende vejregler med henblik på at minimere uheldsrisikoen på vejstræk-

ningen. 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
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Projektets placering Udfyldes af anmelder Kommunens bemærkninger 

Ja Nej  

24. Forudsætter projektet dispensation 
fra eller ændring af den gældende lokal-
plan  

 
Se Plansystem.dk  
 

x  

Hvis ”ja”, angiv hvilke:  
Krydsombygningen i vejens vestlige ende ved Ringboulevarden vil 
komme berøre lokalplanområderne 112-R og 162-R og i den vestlige 

ende berøres lokalplanområderne 191-R og 713.Randers Kommune ud-
arbejder en ny lokalplan for vejanlægget, som vil håndtere eventuelle 
konflikter i forhold til disse lokalplaner.  
 

 

25. Forudsætter projektet dispensation 
fra gældende bygge- og beskyttelseslin-
jer.   
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

 x 

Ringboulevardens forlængelse føres nord om beskyttelseslinjen for rund-
højen, der ligger i området, dvs. i lidt et nordligere forløb end den viste 
reservation i kommuneplanen jf. nedenstående kort. Vejen gennemløber 
områder, der er omfattet af skovbyggelinjen, men anlæg af veje kræver 
ikke dispensation fra denne.  
 
 

 
 
 

 

26. Indebærer projektet behov for at be-
grænse anvendelsen af naboarealer. 
 

 x 

Projektet vurderes ikke at begrænse anvendelsen af naboarealer, men 
vejbetjeningen af disse vil blive ændret. 

 

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-
dring for anvendelsen af udlagte råstof-
områder.   

 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

x  

Der er i regionplanen udpeget et interesseområde for indvinding af ben-
tonit. Vejen gennemskærer dette interesseområde, og realisering af ve-
jen er derfor i konflikt med råstofinteressen da anlæggelse af vejen vil 

begrænse muligheden for at foretage råstofindvinding. 

 

http://kort.plansystem.dk/searchlist.html
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen.  
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

x  

Projektet ligger til dels inden for kystnærhedszonen ved Randers Fjord 
og til dels inden for den kystnære del af byzonen. 
 

 

 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov 
(skov er et bevokset areal med træer, 
som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af høj-
stammede træer, og arealet er større 

end ½ ha og mere end 20 m bredt.). 
 

x  

 
Vejanlægget berører et fredskoveareal syd for Dronningborg Skov. Vej-
anlægget gennemløber et større område, hvor der er planlagt skovrejs-
ning.  

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst fred-
ningssag.  
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  

 

 x 

Projektet er ikke i strid med fredninger.  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

  Vejen vil passere syd om en eksisterende sø i en afstand af ca. 15 m 
målt fra skråningsfod for vejanlægget. 
 

 
 

 

32. Rummer § 3 området beskyttede ar-
ter og i givet fald hvilke.   
 

Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

x  

Rismølle Bæk og Ladegård Bæk er levesteder for Odder. Der kan være 
forekomst af flagermus i skovområderne ligesom der eventuelt kan være 
padder i de nærliggende søer og eventuelle vandhuller. 

 
 

 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område.  
 

  Der er ca. 2,2 km til nærmeste fredede område ved Lem Kirke, der lig-
ger nord for projektområdet. 
 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Se Arealinformation på Miljøportal.dk  

 

 
 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste Habitatområde (Natura 2000 
områder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder).  
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

  Nærmeste Habitatområde (nr. 229 "Bjerre Skov og Haslund Skov") er 
beliggende godt 8,1 km sydvest for projektområdet. 
 

 

 

35. Vil det samlede anlæg som følge af 
projektet kunne overholde kvalitetskra-
vene for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, 
søer eller havet.  
 
Se Bekendtgørelse nr. 1433 af 22. no-
vember 2017 på Retsinformation.dk og  
 
Kvalitetsmålsætningen i vandplanen på 
mst.dk 

   

x  

Afledningen af overfladevand fra vejanlægget vil ske kontrolleret via 
bassin til recipienterne mhp. overholdelse af krav til udledninger. 

 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser.  
 

 x 
Projektet berører ikke OSD område, men en del af vejanlægget ligger in-
den for indvindingsoplandet til Dronningborg Vandværk. 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1433
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
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Se Arealinformation på Miljøportal.dk 

 

 
37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening.  
 
Se Arealinformation på Miljøportal.dk  
 

 x 

Projektet tangerer et V1 kortlagt område ved Mirabellevej, og gennem-
skærer et V1 kortlagt område ved Dronningborg. 
 

 
 

 

38. Er projektet placeret i et område, der 
i kommuneplanen er udpeget som om-
råde med risiko for oversvømmelse? 

 

x  

Den vestlige del af projektområdet ligger inden for et udpeget risikoom-
råde ved erhvervsområdet omkring Mirabellevej. 
 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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39. Er projektet placeret i et område, der 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for oversvømmelse? 
 

 x 

Projektet ligger uden for det udpegede risikoområde Randers Fjord jf. 
oversvømmelsesloven. 

 

 

40. Er der andre lignende anlæg eller ak-
tiviteter i området, der sammen med det 

ansøgte må forventes at kunne medføre 
en øget samlet påvirkning af miljøet (ku-
mulative forhold). 
 

x  

Der planlægges for byudvikling syd for den nye vejstrækning, som vil 
blive vejbetjent fra Ringboulevardens forlængelse. Den mertrafik, som 

dette afstedkommer, vil dog være forholdsvis begrænset og ikke med-
føre en hørbar ændring i trafikstøjen. Der tages højde for, at byudviklin-
gen vil indebære at vejen på en delstrækning ved rundhøjen vil indgå i 
en bymæssig og landskabelig kontekst. 

 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande. 
 

 x 
  



 

 16 

42. En beskrivelse af de påtænkte foran-

staltninger med henblik på at undgå, fo-
rebygge eller begrænse væsentlige ska-
delige virkninger for miljøet. 
 

  Der er i projektet indarbejdet bassin mhp. håndtering af vejvand samt 

volde til afskærmning af nærliggende bebyggelse mod trafikstøjen. Ud 
over dette vurderes projektet ikke at nødvendiggøre tiltag til forebyg-
gelse af skader på miljøet. 

 

 
 

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.     

 

 

 

Dato:___________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________________ 
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KORTBILAG 1:  

Ringboulevardens forlængelse 1:10.000 
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BILAG 2:  

Skabelonberegning for vejtrafikstøj – 3. sal etageejendomme sf. vejen i st. 260-420 

 

 


