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Ti områder i Danmark er udpeget som områder, hvor der er risiko for omfattende ska-
der ved ekstreme oversvømmelser. De ti områder skal med baggrund i EU's over-
svømmelsesdirektiv udarbejde risikostyringsplaner med det formål at fastsætte pas-
sende mål for styring af oversvømmelsesrisiciene med særligt vægt på at mindske de 
potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kultur-
arv og økonomiske aktiviteter. 
 
De kystnære områder langs Randers Fjord inklusiv lavt beliggende områder i Randers 
by er ét af de ti udpegede områder. Der er fastsat to overordnede forudsætninger for 
udpegningen. 
 

 Den første er, at planlægning og styring af risikoen for oversvømmelser ved-
rører ekstreme oversvømmelser, som medfører omfattende skader. 

 Den anden forudsætning er, at oversvømmelser fra spildevandssystemer er 
udelukket som udpegningsgrundlag. 

 
De kommuner der har et udpeget risikoområde skal senest den 22. oktober 2015 ved-
tage en risikostyringsplan for det udpegede risikoområde. 

 

 

Baggrund for screeningen 
Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om ’Miljøvurdering af planer og programmer’ 
i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages 
miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirk-
ning på miljøet. 
 
Ovenstående planforslag er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor foretaget 
en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4, samt en vurdering i forhold til 
en række miljøkategorier (se nedenfor).  
 
Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udar-
bejdes en egentlig miljøvurdering eller ej. 
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Planforslaget går ud på 
Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner 
er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge ret-
ningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. 
 
Gennem risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab kan 
risikoen for de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk 
aktivitet reduceres når en ekstrem oversvømmelse vil forekomme. 
 
Hele kystområdet langs Randers Fjord er udpeget som potentielt risikoområde for 
oversvømmelse. Udpegningen af fjordområdet i sin helhed er defineret som et ”brutto-
område”, hvilket betyder at alt er blevet kortlagt. Men reelt vil selv ekstreme over-
svømmelser i hovedparten af det udpegede område ikke afstedkomme alvorlige nega-
tive følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv eller samfundsøkonomi. 
 
Miljøministeriet har stillet data om fare, sårbarhed og risiko til rådighed. Data er samlet 
i tre kortlægninger: et farekort (der viser sandsynligheden for oversvømmelse); et ska-
deskort (der omfatter de skader, der finder sted indenfor et antal kategorier) og et 
risikokort (der viser sandsynligheden for oversvømmelse ganget med den potentielle 
økonomiske skade som følge af oversvømmelse). 
 
Risikokortlægningen danner grundlaget for kommunens arbejde med risikostyrings-
planen. De særligt sårbare områder med høj risiko udpeges, og der fastsættes pas-
sende mål for risikostyring. Endelig skal risikostyringsplanen indeholde en handlings-
plan med tidsplan (prioriteringsplan), en plan for opfølgning og overvågning samt en 
oversigt over offentlig høring, screening for miljøvurdering og en fortegnelse over an-
svarlige myndigheder. 
 
Planen har særlig vægt på elementerne forebyggelse, sikring og beredskab. 
 
 
Konklusion 
Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. I 
screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, 
som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Skemaet fremgår på de 
næstfølgende sider.  
 
Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
De forventede øgede regnmængder og havvandsstigninger giver naturligvis i sig selv 
en væsentlig indvirkning på miljøet, og man kan også tænke sig at forskellige former 
for tiltag, fx forhøjelse af diger eller etablering af sluser i fjorden, engang i fremtiden 
kan give ganske væsentlige miljøpåvirkninger. 
 
Risikostyringsplanen har dog i sig selv mest fokus på de indsatser for forebyggelse, 
sikring og beredskab, der kan nedbringe risikoen for negative følger for menneskers 
sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet når en ekstrem oversvømmelse vil 
forekomme. De konkrete handlinger, som evt. kunne tænkes at have væsentlig indfly-
delse på miljøet, vil først blive fastlagt i den efterfølgende planlægning, eksempelvis i 
form af lokalplaner og konkrete projekter. 
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Planforslagets navn: 

Risikostyringsplan 
2015-2021 

Dato: 15. september 2014 
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Checklisten har til formål at foretage en vurdering af, 
hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige 
konsekvenser.  

Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negati-
ve, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsig-
tede, direkte og indirekte effekter. 

Begrundelser/bemærkninger:
(Inkl. Initialer/afd./dato for kommentar)

By- og kulturmiljø & landskab 

Byarkitektonisk værdi 

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

 

 X   

Det er en del af planen, at de indre havnearealer sikres 
gennem projektet ”Byen til vandet”. Projektet vil have en 
positiv værdi for byen. Det endelige projekt og påvirkning 
er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.(JK/Plan/15. 
sept.2014) 

Landskabsarkitektonisk værdi 

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

 

 X X  

Flere steder langs kysten vil der skulle anlægges nye 
digeanlæg. Digeanlæggene kan have en mindre negativ 
visuel påvirkning. Samtidig er digerne med til at sikre 
kystnære områder og har dermed en positiv indvirkning. 
(JK/Plan/15. sept.2014) 

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 X  

Flere steder langs kysten vil der skulle anlægges nye 
digeanlæg. Digerne kan skulle etableres i naturbeskytte-
de områder. Samtidig er digerne med til at sikre kystnære 
områder og kan suppleres med offentlige stier der skaber 
nemmere adgang til naturen, og har dermed en positiv 
indvirkning. (JK/Plan/15. sept.2014) 

Naturbeskyttelse 

Dyre- og planteliv samt biologisk 
mangfoldighed 

F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfan-
get af levesteder for planter og dyr. Fre-
dede arter. Aktiviteter eller færdsel i 
naturen, der påvirker plante- eller dyreli-
vet. Spredningskorridor for vilde dyr, 
Bilag 4 arter 

X     

Risikostyringsplanen har ikke direkte nogen indvirkning. 
Det kan dog ikke udelukkes, at kommende diger vil skære 
igennem naturbeskyttede områder. De endelige traceer 
vil blive fastlagt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke 
aktuelt på nuværende tidspunkt. (JK/Plan/15. sept.2014) 

Naturbeskyttelsesinteresser 

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

X     

Risikostyringsplanen har ikke direkte nogen indvirkning. 
Det kan dog ikke udelukkes, at kommende diger vil skære 
igennem naturbeskyttede områder. De endelige traceer 
vil blive fastlagt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke 
aktuelt på nuværende tidspunkt. (JK/Plan/15. sept.2014) 

Skovrejsning 

F.eks. skabes eller fjernes der skov? 

 
X    
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Forurening  

Luft 

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

 

X    

 

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. Drik-
kevandsforsyning/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   

Sikringer mod oversvømmelser kan hindre uhensigts-
mæssig sammenblanding af overflade vand fra veje med 
sårbare recipienter. (JK/Plan/15. sept.2014) 

Udledning af spildevand 

F.eks. mængde, betydning for recipient, 
renseanlægs kapacitet 

 
X    

 

Støj og vibrationer 

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

 

X    

 

Lugt 

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

 

X    

 

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   

Risikostyringsplanen er med til at sætte fokus på sikring 
af essentielle hovedfærdselsårer, bl.a. broforbindelser 
over Gudenåen. (JK/Plan/15. sept.2014) 



Screening af Forslag til Risikostyringsplan 2015-2021 

 

Side 5 

 

 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  

  X  

Etablering af nye digeanlæg kræver areal, men den 
samlede påvirkning vurderes at være minimal. 
(JK/Plan/15. sept.2014) 

 

Energiforbrug  
X    

 

 

Vandforbrug  
X    

 

 

Produkter, materialer, råstoffer  

X 
   

 

 

Affald 

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

 

X    

 

Befolkning og sundhed 

Mennesker  

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

 

 X   

Risikostyringsplanen kan være medvirkende til at skabe 
mere tryghed og sikkerhed i forbindelse med over-
svømmelser. (JK/Plan/15. sept.2014) 

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   

Sikring af boligområder mod oversvømmelser skaber 
mere trygge boligmiljøer. (JK/Plan/15. sept.2014) 

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    
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Behov for miljøvurdering: 

NEJ JA 

X 
 

 

  

Sammenfatning Bemærkninger 

7 krydser i ”Positiv indvirkning”. 

3 krydser i ”Nogen negativ indvirkning”. 

0 krydser i ”Væsentlig negativ indvirkning”. 

 

De 7 krydser i ”Positiv indvirkning” vurderes ikke at være væsentlige 
positive indvirkinnger. 

 

De 3 krydser i ”Nogen negativ indvirkning” vurderes ikke at have 
kumulativ karakter. 

 

Det vurderes, samlet set, at der ikke er behov for en egentlig miljø-
vurdering. 

 

 

 
 
Vejledning ift. krav om miljøvurdering 
Planer som er omfattet af krav til MV: Et (eller flere) kryds i de mørkerøde felter ”væsentlig negativ ind-
virkning” betyder, at planforslaget altid er omfattet af kravet om miljøvurdering. 
 
Planer hvor der er mulighed for, at de er omfattet af krav til MV: Flere kryds i de røde felter ”nogen nega-
tiv indvirkning” kan betyde, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering. Mange miljøpå-
virkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan tilsammen udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, 
som skal miljøvurderes (indvirkningens kumulative karakter). 
 
Planer som ikke er omfattet af krav til MV: Kryds i felterne ” Ikke aktuelt / ingen indvirkning” eller ”Positiv ind-
virkning” kan ikke føre til, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering. 
 

 
  
 


