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VVM screening - Etablering af midlertidigt mellemdepot, ved Murhusbakken 7, 
Støvring, 8930 Randers NØ for overskudsjord fra kloakseparering – ikke nødvendigt 
med yderligere miljøkonsekvensvurdering  
 
Afgørelse 

Brdr. Andersen Randers A/S har for Vandmiljø Randers A/S den 2. juli 2020 ansøgt 
om tilladelse til etablering af midlertidigt jorddepot for overskudsjord fra kloaksepa-
rering i Støvring by på del af matr. 2a Støvring By, Støvring. 
 
Randers Kommune har vurderet, at etableringen af aktiviteten ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt jf. bekendt-
gørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven). 
 
Begrundelse 
Randers Kommune har gennemgået ansøgning samt oplysninger i sagen og med ud-
gangspunkt heri vurderet projektets karakteristika, projektets placering samt arten af 
og kendetegn ved den potentieller indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderings-
loven 1. 
 
I vurderingen er der især lagt vægt på: 

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

grundvandet med den planlagte placering og udformning 
• Mellemdepotet forventes maksimalt at udgøre 300 m3, som løbende køres til 

genindbygning eller bortskaffelse 
• Mellemdepotet placeres på plads med stabilgrus 

 
I øvrigt vurderes det ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og kende-
tegn 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. 
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Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under ”www.randers.dk” – 
”VVM afgørelser” fra d. 28. juli 2020 og til udløb af klagefristen d. 25. august 2020. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. § 
39 i Miljøvurderingsloven1. 
 
Klagevejledning 
Der kan efter § 49 i Miljøvurderingsloven1 klages over Kommunalbestyrelsens afgø-
relse. Klageperioden er 4 uger og er gældende fra annonceringen på Randers Kom-
munes hjemmeside. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest den 25. 
august 2020. 
 
Ansøger, og enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald kan klage over afgørelsen. Der kan desuden klages af landsdækkende 
foreninger og organisationer, 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). 
  
En klage skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som 
du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, 
her Randers Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Privatpersoner der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. 
Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalings-
kort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
 
Prøvning ved domstolene 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måne-
der efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Underretning om afgørelse 
Kopi af denne afgørelse med bilag er sendt til: 

• Brdr. Andersen Randers A/S, Michael Almskov Andersen, michael@brdr.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk, randers@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, senord@sst.dk 
• Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk, kfst@kfst.dk  
• Miljøstyrelsen – mst@mst.dk  
• Naturstyrelsen – nst@nst.dk  
• Region Midtjylland, Jord og Råstoffer – jordforurening@ru.rm.dk  
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Yderligere oplysninger kan fås på 2364 8816, eller på e-mail sch@randers.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Sophia Høgh Rasmussen 
Civilingeniør 
 
 
 
 
 
Vedlagt: Bilag 1: Oversigtskort 

Bilag 2: VVM Screenings skema, Ansøgningsskema VVM, Brdr. Ander-
sen Randers A/S, 02-06-2020 

mailto:sch@randers.dk


4 

 

1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbek.nr. 1225 af 25. oktober 
2018) 
 

Bilag 1 Oversigtskort 
 

 
 
Oversigtskort. Rød flade viser areal for mellemdepot. 
 
 
 
 


