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Miljø og teknik 
Virksomhedskontoret 
Laksetorvet 
DK-8900 Randers 

Telefon  +45   89 15 18 41 
Direkte   +45   2364 8816 

sch@Randers.dk 
www.randers.dk 

SporbyenScandia P/S 
SporbyenScandia 3 P/S 
c/o Agat Ejendomme 
Vestre Havnepromenade 7 
9000 Aalborg 

Att.: Rasmus Rabjerg Jensen 

14-01-2021 / 09.08.00-K08-10-18 

Tilladelse til fortsat drift af midlertidigt mellemdepot for lettere forurenet over-
skudsjord og restprodukter iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, på ejendommen 
matr. nr. 18a, Randers Markjorder beliggende på adressen Scandiasporet 45, 8930 
Randers NØ.  

COWI A/S har på vegne af Sporbyen Scandia P/S ansøgt om tilladelse til fortsat drift 
af midlertidigt mellemdepot for overskudsjord og restprodukter på ovennævnte 
adresse. Baggrunden for ansøgningen er, at ansøger fortsat har en del arbejde med 
byggemodning og lokalplanlagt byfornyelse i Sporbyen.  

Afgørelse 
Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til mellemdeponering af lettere foru-
renet overskudsjord og restprodukter i tilknytning til ovennævnte projekt.  

Tilladelsen er gældende fra dags dato og frem til projektets afslutning ved udgangen 
af juni 2023. Arealerne for mellemdepot, fremgår af vedlagte oversigtskort (bilag 1). 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 19 i lov om miljøbeskyttelse1. Randers Kommune 
er tilsynsmyndighed. 

I henhold til lovens § 20 kan tilladelsen under bestemte omstændigheder ændres 
eller tilbagekaldes. Det gælder f.eks., hvis der opstår fare for forurening af vandfor-
syningsanlæg.  

Begrundelse 
Idet nærmeste Natura-2000 område er beliggende mere end 5 km fra ansøgte mel-
lemdepot, vurderes projektet derfor ikke at kunne påvirke Natura 2000-området. 

Mellemdepotet anses ikke for problematisk ift. forekomster af bilag 4 arter, selvom 
nærmeste forekomster af odder ses i Ladegårdsbækken tæt på mellemdepotet. Bæk-
ken er rørlagt de nederste 550 meter inden udløbet i Randers Fjord, herunder på 
Scandia grunden, og dermed kan evt. forekomst af odder ikke komme ind på mel-
lemdepotet. 

Lokaliteten ligger hverken i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), indvindingsop-
land, nitratfølsomt indsatsområde (IO) eller område med særlige drikkevandsinteres-
ser. Der er således ingen drikkevandsinteresser.  
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Ved overholdelse af de i vilkårene nævnte mængdemæssige- og tidsmæssige be-
grænsninger samt begrænsning af indhold af forurenende stoffer vurderer Randers 
Kommune, at det midlertidige mellemdepot for overskudsjord ikke vil udgøre en 
miljømæssig risiko for forurening af jord eller grundvand. 
 
Der stilles endvidere vilkår om afspærring af mellemdepotet udenfor normal arbejds-
tid, så børn og borgere ikke har ukontrolleret adgang. Dette sikrer endvidere mel-
lemdeponiet mod tilførsel af ulovlig jord. 
 
Samlet vurderer Randers Kommune, Miljø og Teknik, at den miljø- og sundhedsmæs-
sige risiko ved den ansøgte genanvendelse er minimal og acceptabel. 
 
Nærværende tilladelse omfatter kun de miljømæssige forhold, og det forudsættes, at 
ansøger tillige indhenter øvrige, nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning. 
 
Vilkår for deponerings - og logistikpladsen 

1. Der må udelukkende mellem deponeres ren og lettere forurenet overskuds-
jord og restprodukter fra byggemodningen af Scandia grunden. 

 
2. Jord og restprodukter, indeholdende synlig eller lugtbar forurening, må ikke 

tilføres mellemdepotet på terræn, men udelukkende i tætte overdækkede 
containere. 
 

3. Lettere forurenet overskudsjord og restprodukter, der mellem deponeres, 
må maksimalt have et indhold a forurenende stoffer som angivet nedenfor. 

 

1Sum af benzo(a)pyren, benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoran-
then og indeno(1,2,3-cd)pyren 

 
Bortset fra ovennævnte skal indholdet af forurenende stoffer i jorden over-
holde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord. 

 
4. Den mellemdeponerede jord og restprodukter skal holdes adskilt fra det ek-

sisterende terræn med markeringsnet, geotekstil, 20 cm grus/sandlag eller 
lignende.  

Stof Maksimalt indhold i mg/kg TS 

Bly 400 

Cadmium 5 

Kobber 1.000 

Krom, total 1.000 

Kviksølv 3 

Zink 1.000 

Nikkel 30 

PAH, total1 
 Benz(a)pyren 
 Dibenz(a,h)anthracen 

40 
3 
3 

C5-C35 kulbrinter, heraf: 
 C5-C10 kulbrinter (benzin) 

 C10-C25 kulbrinter (gasolie) 

300 
25 

200 
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5. Der må maksimalt være 2000 m3 overskudsjord i mellemdepotet ad gangen. 

Jord anbringes i 2 miler med maks. dimensioner (b x h) på 5 m x 2,5 m. Jor-
den skal anbringes således, at den ikke kan flyde ud over skel. 

 
6. Ved større jordarbejder, hvor der af særlige hensyn mellem deponeres 

mængder over 2000 m3 orienteres Randers Kommune om hvilke mængder 
der mellem deponeres. 

 
7. Mellemdepotet må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for mel-

lemdepotets område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsent-
lige. 

 
8. Adgang til mellemdepotet skal forhindres ved afspærring, så der ikke er fri 

adgang når pladsen ikke er bemandet. 
 

9. Når projektet afsluttes skal der foretages en mindre miljøundersøgelse, der 
dokumenterer pladsopbygningen/gruspudens forureningsgrad for korrekt 
genanvendelse. 

 
10. Mellemdepotet ophører med at være aktivt ved udgangen af juni 2023 og 

skal være afviklet/reetableres hurtigst muligt derefter og senest med udgan-
gen af december 2023. Der må ikke uden særskilt tilladelse efterlades over-
skudsjord på arealet.  

 
Ansøgers oplysninger 
Byggemodningen omhandler matriklerne15a, 1515f, 15g, 18a, 18f, 588, 590e og 590f 
alle Randers Markjorder. Byggemodningsprojektet omfatter etablering af nye fælles 
veje, stier, adgangsveje, p-pladser, spildevandsledninger, afvandingsarbejder og 
regnvandsbassiner.  
 
Eksisterende vejanlæg ophugges helt eller delvist. Materialerne nedknuses på grun-
den, og genanvendes om muligt som bundsikringsmaterialer i nye vejanlæg og under 
nye belægninger på grunden. Ophugget og nedknust asfalt genanvendes kun i nye 
vejkasser. Restprodukter (materialer som ikke kan genindbygges) bortskaffes løben-
de. Tilsvarende bortskaffes overskudsjord iht. bestemmelserne i jordflytningsbe-
kendtgørelsen. I forbindelse med arbejderne vil der endvidere være behov for en 
midlertidig oplagsplads af jord fra afvandings- og ledningsarbejder, som enten gen-
indbygges eller bortskaffes. Mængden af overskudsjord vurderes dog at være mini-
mal. 
 
Før projektopstart fremsendes en byggepladstegning med konkrete placeringer af 
depotområder. 
 
Risikovurdering: Scandiagrunden, og det pågældende areal, er kortlagt på vi-
densniveau 2 efter jordforureningsloven. Arealet i bilag 1 er ubefæstet grusareal, og 
der er ingen afvanding fra arealet. 
 
Grunden er ikke beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) eller inden for indvindingsopland til almen vandforsyning (IVO). Nærmeste 
recipient er Ladegårds Bæk, som er rørlagt på grunden. Kortvarige oplag af materialer 
vurderes ikke at udgøre en risiko for recipienten. 
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Samlet vurderes det, at midlertidige oplag af nedknuste materialer og overskudsjord 
kan foretages uden risiko for forøgelse af de eksisterende forureningsforhold på 
grunden og uden risiko for forurening af værdifuldt grundvand eller recipienter. 
 
VVM-screening 
Randers Kommune har truffet afgørelse på baggrund af den fremsendte ansøgning 
om tilladelse efter MBL § 191 til etablering af midlertidigt mellemdepot for over-
skudsjord og restprodukter samt medsendte og udfyldte screeningsskema ved VVM-
anmeldelse (Bilag 2).  
 
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)- se bilag 3. 
 
Gyldighed 
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelse. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenæv-
net dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. En udnyttelse af tilladelsen i 
klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar. 
 
Retsbeskyttelse 
Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 191 kan til enhver tid ændres eller tilbage-
kaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsan-
læg eller ved risiko for miljøbeskyttelse i øvrigt jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven1. På-
bud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 201 kan påklages. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, 
www.randers.dk, den 14. januar 2021. Derudover orienteres en række interessenter 
direkte. 
 
Klagevejledning 
Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens 
afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet 
senest den 11. februar 2021. 
 
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 visse organisatio-
ner, som angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-1001. Ansøgeren vil få besked, hvis 
andre klager over afgørelsen. 
 
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. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privat-
personer der ønsker at klage, skal betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder og orga-
nisationer skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort 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 

 

http://www.randers.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes.  
 
Prøvning ved domstolene 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved 
domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig-
gjort. 
 
Underretning om afgørelse 
COWI A/S, Havneparken 1, Vejle, Anders Pørksen, anpn@cowi.com    
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, randers@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, senord@sst.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
Region Midtjylland, Jord og Råstoffer, jordforurening@ru.rm.dk  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Sophia Høgh Rasmussen 
Civilingeniør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: Bilag 1: Oversigtskort 

Bilag 2: Screeningsskema 
Bilag 3: VVM screeningsafgørelse 
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Bilag 1 Oversigtskort 

 


