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Bilag 4 nr. 11b 

 

 

 

 

 

Bemærkninger: 

By- og kulturmiljø & landskab 

Byarkitektonisk værdi 
F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgræns-
ning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige 
hensyn, sammenhænge mv. 

x     

 

Landskabsarkitektonisk værdi 
F.eks. Værdifuldt landskab, Kystnærhed, 
Geologiske interesser, Terrænformer, 
Visuel påvirkning, større uforstyrrede 
landskaber,  

x     

 

Kulturarv og arkæologiske for-
hold 
F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste 
fortidsminder, Kirkebyggelinie, Arkitekto-
nisk og arkæologisk arv. Bevaringsvær-
dige bygninger. 

x     

 

Grønne områder og beplantning 
F.eks. Parkområder, landskabskiler, 
skov, værdifuld beplantning, og adgang til 
disse områder. Medfører projektet ind-
greb i et grønt landskab/område? Drifts-
former, plantevalg og beplantning ift. 
bebyggelse  

x     

 

Naturbeskyttelse 

Dyre- og planteliv samt biologisk 
mangfoldighed 
F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget 

x     
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af levesteder for planter og dyr. Fredede 
arter. Aktiviteter eller færdsel i naturen, 
der påvirker plante- eller dyrelivet. 
Spredningskorridor for vilde dyr, Bilag 4 
arter 

Naturbeskyttelsesinteresser 
F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, -å. 
Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. 
Skovbyggelinie, Strandbeskyttelseslinie. 
Særligt beskyttelsesområde, Natura 2000 

x     

 

Skovrejsning 
F.eks. skabes eller fjernes der skov? 

x     
 

Forurening  
Luft 
F.eks. luftforurening fra trafik og virksom-
heder. Er placeringen påvirket af luftforu-
rening fra omgivelserne? Nærhed til 
landbrug?  

 

x    

Realiseringen af planen indebærer separat 
indsamling af organisk husholdningsaffald. 
Det vurderes, at skabe øget kørsel af renova-
tionsbilerne med øget luftforurening til følge. 
Dog betyder realiseringen af planen samtidig 
at mængden af affald til forbrænding nedsæt-
tes og med det en faldende luftforurening. 

Lys og/eller refleksioner 
F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings, 
skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirk-
ning i forhold til naboområder og trafikan-
ter 

x     

 

Jord 
F.eks. Kortlagt jordforurening? Påvirkning 
af inde-/udeklima. Jordens overflade, 
anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsiv-
ning i jorden. Vind- eller vanderosion. 
Jordhåndtering, områdeklassificering  

x     

 

Grundvand 
F.eks. 300 m beskyttelseszone til vand-
forsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for 
nedsivning af forurenende stoffer. Drikke-
vandsforsyning/reserver. OSD-område, 
Fremtidig vandforsyningsområde. Ind-
vendingsopland til vandværker 

x     

 

Overfladevand 
F.eks. udledning af organiske, uorgani-
ske, toksiske stoffer til søer/vandløb, 
vandmiljøplan, vådområder 

x     

 

Udledning af spildevand 
F.eks. mængde, betydning for recipient, 
renseanlægs kapacitet 

 

  x  

Randers Kommune vil undersøge mulighe-
derne for at etablere et forbehandlingsanlæg 
til organisk husholdningsaffald på Randers 
Kommunes Affaldsterminal. Et eventuelt for-
behandlingsanlæg vil øge udledningen af 
spildevand. Dog vurderes mængden at være 
ubetydelig i forhold til allerede udledte mæng-
der spildevand fra Affaldsterminalen på 
20.000 m3 årligt. 

Støj og vibrationer 
F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne.   
Er placeringen påvirket af støj fra omgi-
velserne? Trafikstøj! Støjgrænser i og 
uden for planområdet 

 

  X  

Et forbehandlingsanlæg til organisk hushold-
ningsaffald giver i sig selv ikke øget støj og 
vibrationer, men som følger af renovationsbi-
lernes daglige kørsel til og fra anlægget vur-
deres trafikstøjen vil øges omkring anlægget. 
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Renovationsbilernes øget kørsel i kommunen 
vurderes også til at påvirke støjniveauet nega-
tivt.  

Dog vurderes det, at indsamlingen af organisk 
husholdningsaffald med tiden vil medføre en 
generel ændring fra uge til 14 dags tømning. 
Det vil trække i den modsatte retning. 

Lugt 
F.eks. udledning af stoffer der giver 
lugtgener. Er placeringen påvirket af 
lugtgener fra omgivelserne? 

 

x    

Et forbehandlingsanlæg til organisk hushold-
ningsaffald vurderes ikke at give øget lugtge-
ner. Det organiske husholdningsaffald vil dels 
løbende blive behandlet ved en våd, lukket 
proces, og dels vil renovationsbilerne aflæsse 
det organiske husholdningsaffald i en over-
dækket bygning. 

Trafik og transport 

Sikkerhed/tryghed 
F.eks. oversigtsforhold, trafikstøj, skole-
vej 

x 
    

 

Trafikafvikling/-kapacitet 
F.eks. tilgængeligheden til området med 
bil eller kollektiv transport samt for cyk-
lende og gående. Øget trafikmængder? 

 

x    

Planen lægger op til en separat indsamling af 
det organisk bioaffald. Det vurderes at trafik-
belastningen herved øges.  

Dog vurderes det, at indsamlingen af organisk 
husholdningsaffald med tiden vil medføre en 
generel ændring fra uge til 14 dags tømning. 
Det vil trække i den modsatte retning.. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  
x    

Det påtænkte areal til forbehandlingsanlæg-
get på Affaldsterminalen er i lokalplanen 
allerede lagt ud til teknisk anlæg. 

Energiforbrug  

  x  

Indsamling af organisk husholdningsaffald 
vurderes at kræve et øget energiforbrug i 
form af øget diselforbrug til renovationsbiler-
ne samt øget energiforbrug i forbindelse med 
drift af et eventuelt forbehandlingsanlæg til 
organisk husholdningsaffald 

Vandforbrug    x  En eventuel etablering af et bioforbehand-
lingsanlæg vurderes til at øge vandforbruget. 

Produkter, materialer, råstoffer  

 x   

Et af Affalds- og ressourceplanen 2018 ho-
vedformål er at øge genanvendelsen af af-
fald, hvilket vil reducere ressourceforbruget 
til fremstilling af nye produkter. 

Affald 
F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af 
affaldsmængde. Transport af miljøfarlige 
stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovati-
onsmedarbejdere 

 

 x   

Et af Affalds- og ressourceplanen 2018 ho-
vedformål er at øge genanvendelsen af af-
fald, hvilket vil reducere mængden af affald i 
kommunen 

Befolkning og sundhed 
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Mennesker  
F.eks. belastningsfaktorer som støj, 
luftforurening og stresspåvirkning. det 
fysiske arbejdsmiljø, det psykosociale 
arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet 

x     

 

Sundhed 
F.eks. forventes det, at forslaget vil have 
væsentlige konsekvenser for livsstilsfak-
torer herunder: Rygning, Alkohol- og 
stofmisbrug, Fysisk inaktivitet eller Øvrigt 
misbrug 

x     

 

Boligmiljø 
F.eks. Skabes der oplevelsesrige og 
trygge boligmiljøer og påvirkes eksiste-
rende boligmiljøer af planen? Planens 
konsekvenser for nærområdets beboere. 

x     

 

Friluftsliv/rekreative interesser 
F.eks. skaber planen mulighed for uden-
dørsophold - herunder leg og sport m.v. 
Mulighed/adgang til rekreative oplevelser 

x     

 

Svage grupper  
F.eks. børn, ældre og borgere med han-
dicap, tilgængelighed for alle? 

x     
 

Sociale konsekvenser 
F.eks. forventes det, at forslaget vil have 
væsentlige konsekvenser for borgernes 
sociale deltagelse herunder: Deltagelse i 
foreningsliv, Benyttelse af lokalområdets 
muligheder, Socialt netværk generelt 

x     

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning 
Jf.Beredskab ang.  f.eks. Risikobekendt-
gørelsen. 

x     
 

 Miljøvurdering 
 
Nej 
 

Bemærkninger 

Nej 

x 

 
På baggrund af ovenstående screening vurderes samlet, at affaldspla-
nen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Selvom der i flere til-
fælde vurderes at være nogen negativ påvirkning, vurderes den samle-
de påvirkning af miljøet ikke at være væsentlig. Realiseringen af af-
faldsplanen indebærer en øget genanvendelse af affald og har dermed 
en overordnet positiv påvirkning på miljøet. 
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