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VVM-screening din ansøgning om etablering af entreprenørplads omkredset af 
støjvolde på adressen Skovboulevarden 6 B, 8870 Langå Matr. Nr. 4M Stevnstrup 
By, Grensten. 

Afgørelse

Randers Kommune har foretaget en VVM-screening af den fremsendte ansøgning om 
etablering af entreprenørplads på adressen Skovboulevarden 6 B, 8870 Langå 
vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt 
og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i 
Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.  

Det vil sige at Virksomheden ikke skal behandles yderligere efter VVM reglerne. 

Sagens behandling

Randers Kommune har den 20. september 2019 modtaget jeres ansøgning om 
etablering af en entreprenørplads på adressen Skovboulevarden 6 B, 8870 Langå 
Matr. Nr. 4M Stevnstrup By, Grensten.

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens Bilag 2.

Det betyder, at der skal udføres en screening af ansøgningen med henblik på at 
vurdere, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Screeningsafgørelsen er ikke en godkendelse af opstillingen, men alene en afgørelse 
om, at der i forbindelse med ansøgningen ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 
Forklaringen på førnævnte er at opstillingen også kræver zonetilladelse og 
behandling efter byggeloven.

Afgørelsen offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside (www.randers.dk), 
hvor den vil være tilgængelig i 4 uger.
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Klagevejledning                  

Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan kun klage 
over retlige spørgsmål i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis 
afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for 
bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i 
Klageportalen.

Når private klager, skal de betale et gebyr på 900kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort på Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr 
på 1800 kr. 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
afgørelsens modtagelse eller eventuel offentlig bekendtgørelse.

Fritagelse for brug af Klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. 
Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
beslutter, om du kan blive fritaget.

Underretning om afgørelse 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, e-mail: senord@senord@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Randers, e-mail: dnranderssager@dn.dk
Langå Sportsfiskerforening e-mail lsf@langaa-sf.dk

Afgørelsen offentliggøres den 27. november 2019, og på Randers Kommunens hjemmeside 
(www.randers.dk), hvor den vil være tilgængelig i 4 uger.

Med venlig hilsen

Per Mousten Eriksen
Ingeniør
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