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1 STAMDATA 

 
 

Kommune Randers 

OSD Ja 

Indvindingsopland Ja 

Nitratfølsomt område Nej 

Antal kortlagte ejendomme ved 
trace 

Nej 

Områdeklassificeret areal Ja 

Vejareal Ja 

Anmeldepligt, enhver jordflyt-

ning 

Ja 

Omfang 8-10 grave gruber 

Rør Ø200 – Ø400 

  

Konstateret forurening:  

- Oliestoffer  

- Tungmetaller  

- PAH forbindelser  

- [Evt. andre stoffer]  

 
I forbindelse med Vandmiljø Randers forestående kloakrenovering i på Vidarsvej, Mo-
desvej og Magnesvej i Spentrup skal der håndteres overskudsjords jord gravegruber i 
forbindelse med cracking af eksisterende spildevandsledning og derfor trækkes nye 

rør igennem gamle. Én boregrube i hver ende, hvorefter eksisterende spildevandsled-
ning crackes. Boregruber for hvert stik. Adgang for beboere i hele perioden, der er 
fælles p-pladser i de dage, hvor deres indkørsel er lukket. VandMiljø Randers har sendt 

beboerbreve ud. 
 
På vegne af VAMA/S søger Melgaard+co ApS tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 
19 til midlertidigt mellemdeponering af ren og lettere forurenet jord fra håndtering af 

jord fra ca. 8-10 gravegruber. Mellemdeponeringen skal sikre optimal mulighed for 
genindbygning i projektet for at opnå CO2 besparelse i forhold til transport og hånd-
tering samt sikre genanvendelige ressourcer frem for at anvende nye råstoffer. 
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Oversigt over projektområde. 
 

Derfor ønskes etableret et mellemdepot på et område beliggende på Modesvej mel-
lem Modesvej nr. 5 og nr. 9, matrikel 7000x  Spentrup By, Spentrup. 
 

 
Oversigt over ønsket mellemdepot. 
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Der ønskes at oplægge vej jord. Vejkasse genanvendes på stedet. Ikke genindbyg-

ningsegnet jord anmeldes af entreprenør og køres til godkendt modtager som lettere 
forurenet jord. 
 

Projektperioden vurderes at være fra uge 38 til uge 50. 
 
Der forventes at skulle håndteres i alt ca. 300 tons jord. Der vil være ca. 75-100 tons 
jord på mellemdepotet ad gangen. 
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