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VVM-screening - Etablering af støjvold med ren- og lettere forurenet 
jord i Romalt, Lindholt Etape 2-  Ikke nødvendigt med yderligere 
miljøkonsekvens-vurdering 
 
Afgørelse 
Randers Kommune, Veje og Trafik, har ansøgt om tilladelse til etablering af 
støjvold i Romalt, på del af matrikel nr. 9at, Romalt by, Kristrup (bilag 3). 
 
Den overskydende jord fra byggemodning af de nye boligområder i umiddelbar 
tilknytning til projektet i Romalt skal anvendes i støjvoldene mod Grenåvej for 
nødvendig støjreduktion af området. For at sikre tilstrækkelig støjdæmpning af 
vejstøjen fra Grenåvej og Hammelvej er det nødvendigt, at der også tilkøres ren- 
og lettere forurenet jord fra andre projekter. 
 
Randers Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden 
yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven1 

 
Baggrund 
Randers Kommune, Veje og Trafik har den 22. oktober 2019, med supplerende 
materiale efterfølgende, ansøgt om tilladelse til etablering af støjvold langs 
Grenåvej i Romalt ved nyudstykning af boligområdet, Lindholt etape 2 (Bilag 1 og 
2). Der er ansøgt om, at indbygge overskudsjord fra byggemodning af de nye 
boligområder i Romalt samt andre projekter. Jorden der tilkøres støjvolden er en 
blanding af lettere forurenet-  og uforurenet jord. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, over anlæg, hvor der 
muligvis er en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under punkt 11b 

                                                            
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbek.nr. 
448 af 10. maj 2017) 
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”Bortskaffelse af affald”, da punktet jf. ”Vejledning om VVM i Planloven” også 
omfatter nyttiggørelse af affald, her jord. 
 
Projekter, der er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, må ikke påbegyndes, 
før miljømyndigheden, her Randers Kommune, har vurderet, om projektet kræver 
konkret miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens1 § 25. 
 
 
Screening 
Randers Kommune har gennemgået de i ansøgningen fremsendte oplysninger – 
se vedlagte udskrift fra Byg og Miljø (Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal) – 
Bilag 2. 
 
Med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning har kommunen vurderet 
projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved de 
potentieller indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven1. 
 
I vurderingen er der især lagt vægt på: 
 

 Jorden er uforurenet eller højst lettere forurenet. 
 Det er vurderet, at jordvolden ikke medfører uacceptabel risiko for 

grundvandet med den planlagte placering og udformning. 
 Etablering af støjvolden er en forbedring af støjforholdene ved det 

kommende boligområde. 
 

I øvrigt vurderes det ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og 
kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet 
kræver yderligere miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21 i Miljøvurderingsloven1. 
 
Offentliggørelse og gyldighed 
Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven1 offentligt bekendtgøres i 4 
uger. 
 
Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under 
”www.randers.dk” – ”VVM afgørelser” fra d. 25. marts 2020 og til udløb af 
klagefristen d. 22. april 2020. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. 
§ 39 i Miljøvurderingsloven1. 
 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i Miljøvurderingsloven2 af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, 

                                                            
2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbek.nr. 
448 af 10. maj 2017) 
 



  

der som hovedformål har miljøbeskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af 
væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen (i henhold til Planlovens 
§§ 58 og 59, lov nr. 287 af 16. april 2018). 
 
Klagefristen er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kommunes 
hjemmeside.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen som ligger på www.borger.dk 
og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. Du 
kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 98, 
stk.1. 
 
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. Randers Kommune skal overfor Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kommentere din klage. Du vil automatisk modtage en mail 
fra Klageportalen, hvor du får 3 uger til at komme med bemærkninger til vores 
udtalelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse. 
 
Privatpersoner der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder 
og organisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
modtagelse af afgørelsen. 
 
 
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 
miljoeogteknik@randers.dk eller til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 
Randers C, att. Natur og Miljø. Randers Kommune videresender anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Underretning om afgørelsen 
Kopi af denne afgørelse med bilag er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk, 
christian@halgreen.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, senord@sst.dk 

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk 
 Miljøstyrelsen – mst@mst.dk; post@aar.mim.dk 
 Naturstyrelsen – nst@nst.dk 
 Fødevarestyrelsen – fst@fst.dk 
 Region Midtjylland, Jord og Råstoffer – Miljoe@ru.rm.dk, jord-

raastoffer@ru.rm.dk 
 

 
Yderligere oplysninger kan fås på 89 15 17 47, eller på e-mail afj@randers.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

  

 
Anja Fisker Jensen 
Miljøtekniker 
 
 
 
 
 
 
Bilagsoversigt 
Afgørelsen indeholder følgende bilag: 
 

 Bilag 1 – Ansøgningsskema - BOM 
 

 Bilag 2 - VVM-screeningsskema 
 

 Bilag 3: Oversigtskort over placeringen jordformation på del af matrikel nr. 
9at, Romalt by, Kristrup 
 


