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Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra pumpeforsøg og 
grundvandssænkning ifm etablering af spildevandsanlæg og pumpestation 
ved Hviidsvej og Møllestensvej, 8940 Randers SV. 
 
1. Randers Kommunes afgørelser 

Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven 
Randers Kommune meddeler hermed Vandmiljø Randers A/S tilladelse til at udlede 
vand fra midlertidig pumpeforsøg og grundvandssænkning ifm etablering af 
spildevandsanlæg og pumpestation ved Hviidsvej og Møllestensvej, 8940 Randers SV, 
matriklerne 7gs, 6ox, 5e og 5af, Vorup By, Vorup.  
 
Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28.   

Afgørelse efter planloven og VVM-bekendtgørelsen 
Grundvandsindvinding og grundvandssænkning er omfattet af bilag 2, pkt. 10m i VVM-
bekendtgørelsen. Anlæg som fremgår af bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten hvis 
det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.  
 
Randers Kommune har foretaget en vurdering af det anmeldte projekt og på det 
grundlag vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ 
påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM).  
 
2. Vilkår 
Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår: 

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato og frem til den 1. juli 2021. Randers 
Kommune skal underrettes, når udledningen afsluttes.  
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2. Det oppumpede grundvand fra grundvandssænkningen må udledes til 
nedenstående vandløbsstrækning ved direkte udledning eller tilslutning til den 
eksisterende regnvandsledninger med udløb på samme strækning.  

 
3. Der må udledes maksimalt 95.000 m3 med en maksimal timekapacitet på 250 

m3/t. De oppumpede vandmængder skal registreres med en elmåler eller 
timetæller og noteres for hvert døgn. Den oppumpede vandmængde skal 
indberettes til Randers Kommune ved afslutning af grundvandssænkningen. 

 
4. Der skal i forbindelse med pumpeforsøget udtages prøve af det oppumpede 

grundvand. Prøven skal analyseres for indhold af kulbrinter, BTEX´er, 
chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter. 
 
Prøvetagning, forsendelse og analyse skal gennemføres af akkrediteret firma 
eller laboratorium. Kopi af analyseresultater fremsendes til Randers 
Kommune, når de foreligger.  
 

5. Evt. tilslutning til regnvandskloakken og udledningerne må ikke være til hinder 
for, at målsætningen kan opfyldes for Gudenåen, der modtager spildevandet. 
Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i 
vandområdet. Udledningen må ikke give anledning til væsentlig erosion af 
vandløbet. Det må ikke medføre uæstetiske forhold i grøfter/vandløb, fx 
efterlade oliefilm på overfladen. Hvis der i perioden ses ændringer i 
grundvandets sammensætning, lugt eller farve, som kan betyde risiko for 
forurening, skal Randers Kommune kontaktes. 
 

6. Grøfterne, der udledes til, skal holdes under opsyn under pumpeforsøget og i 
anlægsperioden, så det sikres, at der ikke sker oversvømmelse af arealer i 
forbindelse med grundvandssænkningen. Evt. synlige spor efter udledningen 
skal fjernes, når grundvandssænkningen er afsluttet. 
 



3. Grundlag for tilladelsen  

Lovgrundlag 
Sagen behandles i henhold til:  

• § 28 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – lovbek. nr. 1218 af 25. 
november 2019).  

• Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet (bek. nr. 1433 af 21. november 2017). 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen – bek. nr. 1595 af 6. december 2018). 

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) jf.  lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020. 
 

4. Ansøgning 
Geo har på vegne af Vandmiljø Randers A/S den 28. januar 2021 søgt om 
udledningstilladelse i forbindelse med prøvepumpning og en midlertidig 
grundvandssænkning. Grundvandssænkningen skal udføres i forbindelse med 
etablering af en ny pumpestation og tilhørende spildevandsanlæg i den nordlige del af 
Vorup. Pumpestationen skal erstatte en nuværende pumpestation. 
 
Ansøgningen er vedhæftet som bilag til tilladelsen. 
 
Bortledning af vand 
På baggrund af de indledende undersøgelser forventes det, at der skal oppumpes og 
bortledes en relativt stor mængde grundvand for at kunne udgrave til etablering af 
brønde og pumpestation. I tabellen er der angivet forventede mængder af oppumpet 
vand i forbindelse med pumpeforsøg og grundvandssænkning. De endelige mængder 
kan variere væsentligt fra de forventede mængder. 

 
Det oppumpede vand ønskes bortledt til nærmeste recipient umiddelbart nord for 
projektområdet. Der er tale om et vandløb/grøft, som har udløb via små kanaler 
omkring og igennem Storkeengen til Gudenåen. 
 



Forurenet grundvand 
I forhold til risikoen for at den midlertidige grundvandssænkning påvirker 
miljøforholdene i området er det vurderet, at der er en begrænset sandsynlighed for, 
at der i forbindelse med grundvandssænkningen vil blive oppumpet og bortledt 
forurenet vand. Idet der tidligere er fundet relativt høje koncentrationer af 
miljøfremmede stoffer i poreluften flere steder på Møllestensvej 13 kan det dog ikke 
udelukkes, at den midlertidige grundvandssænkning vil kunne forårsage en mindre 
mobilisering af den påviste forurening mod pumpeboringerne. 
 
Med henblik på at afdække risikoen for en utilsigtet mobilisering af forurening på 
Møllestensvej 13 anbefaler Geo, at der udføres endnu en prøvetagning fra de 3 
eksisterende boringer (F1, G5 og G6) i forbindelse med det kommende pumpeforsøg. 
Vandprøverne vil give viden om, hvorvidt der sker bevægelse af miljøfremmede 
stoffer.  
 
5. Randers Kommunes vurdering af indvindingens og udledningens påvirkning af 

omgivelserne – herunder VVM 
Kommunen har ud fra ansøgningen vurderet, at projektet potentielt vil kunne berøre 
vandforsyningsboring, vandløb, Natura 2000-område, Bilag IV-arter og beskyttet 
natur.  
 
Påvirkning af vandforsyningsboringer 
Nærmeste vandværksboringer er beliggende ca. 1,65 kilometer sydvest for projektet. 
Grundvandssænkningen er midlertidig og vil være afsluttet indenfor to år. Størrelsen 
på grundvandssænkningen er mindre end 100.000 m3 pr. år.  
 
Det vurderes, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke vandforsyningsboringer eller 
være i strid med drikkevandsinteresserne.  
 
På grund af ovenstående kræver pågældende grundvandssænkning ikke tilladelse 
efter §26 i Vandforsyningsloven. 

Påvirkning af vandområder 
Det oppumpede grundvand ønskes udledt i det eksisterende grøftesystem nord for 
projektområdet ved direkte udledning eller tilslutning til regnvandskloak.   
 
Grøftesystemet er ikke målsat, men løber videre til Gudenåen. I vandområdeplaner er 
Gudenåen målsat som god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til at 
være ringe økologisk tilstand. Grøfterne, der udledes til, er ikke omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Grøfterne løber til et vandløb, som løber til Gudenåen. 
Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og registreret med formodede 
forekomst af bilag IV-arterne odder og grøn kølleguldsmed. 
 
Udledningen forventes maksimalt at udgøre ca. 70 l/s. Der er flere udledninger til 
grøftesystemet af separat regnvand B05U007, B04U015, B03U106, B03U105 og 
B03U104. Udledningerne er ikke neddroslet. Det samlede reduceret areal er på 2,21 



red. ha. Grøfterne modtager derfor større udledninger af regnvand end 70 l/s. Randers 
Kommune har ikke kendskab til at grøfterne på nuværende tidspunkt er hydraulisk 
overbelastet. Det vurderes på denne baggrund, at en midlertidig udledning på 
maksimalt 70 l/s ikke vil give anledning til hydrauliske problemer i grøfter/vandløb 
inden udløb til Gudenåen. Udledningerne skal dog holdes under opsyn under 
prøvepumpning og grundvandssænkningen.  
 
I projektområdet, hvor der skal grundvandssænkes, er der registreret 2 forurenede 
(V2-kortlagte) og 2 muligt forurenede (V1-kortlagte) områder. Hvis der findes større 
mobiliserbare forureninger i grundvandet, kan den planlagte grundvandssænkning 
ændre strømningsretningen midlertidigt, og disse kan fra nærområdet bevæge sig 
mod centeret for sænkningstragten og derved komme med i det oppumpede 
grundvand, der bortledes. 
 
I Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 
9627 af 6. juli 2017 er det angivet: 
”Forpligtelsen til som led i administrationen af lovgivningen at forebygge forringelse 
samt ikke at hindre opnåelse af målet om god tilstand gælder for vandforekomster, 
dvs. afgrænsede og karakteriserede overfladevandområder eller 
grundvandsforekomster med et konkret fastlagt miljømål, jf. lov om vandplanlægning, 
§ 2, stk. 1, nr. 10-12. Ved påvirkninger af andet overfladevand eller grundvand vil 
forpligtelsen derfor bestå i, at påvirkninger af dette vand ikke må medføre forringelser 
af tilstanden for de afgrænsede og karakteriserede vandforekomster med et konkret 
fastlagt miljømål eller forhindre, at de fastlagte mål nås.” 
 
Med baggrund i dette skal det sikres ved en udledningstilladelse, at 
vandkvalitetskravene ikke bliver overskredet i Gudenåen. 
 
Der er i forbindelse med ansøgning om prøvepumpning og grundvandssænkning 
blevet udtaget prøver af grundvandet. Der er i vandprøverne fra G5 og G6 fundet 
indhold/spor af det chlorerede opløsningsmiddel cis-1,2-dichlo-rethylen på 
henholdsvis 0,030 og 0,035 μg/l, hvilket er væsentligt mindre end generelt 
kvalitetskrav for Indlandsvand på 6,8 μg/l. I vandprøven fra G5 er der endvidere påvist 
en koncentration af toluen på 0,11 μg/l, hvilket også er væsentligt under generelt 
kvalitetskrav for Indlandsvand på 74 μg/l. 
 
I forbindelse med prøvepumpningen vil der blive udtaget prøve af grundvandet. 
 
Med en middelvandføring i Gudenåen på 32,4 m³/s og en forventet udpumpning på 
maksimalt 0,07 m³/s, svarer det til en opblanding til en faktor 460 i recipienten. 
Randers Kommune vurderer på denne baggrund at det ansøgte ikke vil have betydning 
for om vandkvalitetskravene vil være overholdt i Gudenåen. 
 



Okker 
Grundvandssænkningen vil foregå i et område, hvor der ikke er fastsat en okkerklasse 
eller klasse IV – ingen risiko for okkerudledning.  Det forventes derfor ikke, at 
grundvandssænkningen vil give anledning til problemer med okker.  

Påvirkning af Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Natura 2000 
Ifølge § 6 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen), kan kommunen ikke give godkendelse til den midlertidige 
grundvandsindvinding og udledning, hvis det efter nærmere vurdering viser sig at 
kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
 
I forbindelse med projektet vil der være udledning til grøfter, som leder videre til 
Gudenåen, som løber til Randers Fjord.  
 
Gudenåen udløber i Randers Fjord. Den inderste del af Randers Fjord har i 
vandområdeplanerne målsætningen godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. 
Den yderste del af Randers Fjord beliggende nord for Mellerup har i 
vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I 
vandområdeplanerne fremgår det for den inderste del af Randers Fjord, at dens 
nuværende tilstand er moderat økologisk potentiale og ukendt kemisk tilstand. I 
vandområdeplanerne fremgår det for den yderste del af Randers Fjord beliggende 
nord for Mellerup, at dens nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand og ikke god 
kemisk tilstand. 
 
Randers Fjord er udlagt som EF habitatområde fra Uggelhuse og ud mod Kattegat. 
Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, Randers 
og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del og Ramsarområde, dele af Randers og 
Mariager fjorde med tilgrænsende havområde. 
 
Den midlertidige grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke Gudenå og Randers 
Fjord med næringsstoffer i et omfang, der kan påvirke tilstanden væsentligt.  Det 
vurderes, at midlertidig udledning af andre stoffer ikke vil give anledning til påvirkning 
af vandområdet.   
 
Bilag IV-arter 
Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det 
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er 
optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det oppumpede grundvand bortledes til 
vandløb, som er registreret som et muligt tilholdssted for bilag IV-arterne odder og 
grøn kølleguldsmed. Randers Kommune vurderer at den midlertidige udledning af 
grundvand ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-
arterne.  



Påvirkning af beskyttet natur 
På en afstand på hhv. 30 og 45 meter fra dele af den planlagte grundvandssænkning 
er der registreret et eng- og moseareal, som er beskyttet natur efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven.  
 
Det er kommunens vurdering af prøvepumpningen ikke kræver dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. Kommunen lægger vægt på at prøvepumpningen vil foregå i 
en begrænset periode, som det fremgår af ansøgningsmaterialet, og vurderer derfor 
at der ikke vil kunne ske en permanent tilstandsændring af den beskyttede natur på 
naboarealerne. 
 
Eventuelle længere varende eller permanente pumpninger med 
grundvandssænkninger vil måske kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven og vil 
sandsynligvis kræve en mere tilbundsgående undersøgelse af påvirkning af de 
hydrologiske forhold i Storkeengen. 

VVM 
Det er på baggrund af ansøgningen og kommunens gennemgang af oplysninger 
vurderet: 

• Der vil ikke forekomme væsentlige påvirkninger af vandområder i forbindelse 
med udledning af vand fra grundvandssænkningen. 

• Der vil ikke forekomme påvirkninger af Natura 2000 og Bilag IV-arter ved 
grundvandssænkningen.  

• Der vil ikke forekomme påvirkninger af vandforsyningsboring ved 
grundvandssænkningen. 

• Der vil ikke forekomme væsentlige påvirkninger af beskyttet natur. 
 
Konklusion 
Projektet vurderes samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af 
miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om VVM-miljøvurdering. 
 
6. Erstatningsregler  
Vandmiljø Randers A/S er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 28 
for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, 
vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og 
prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed 
indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne.  
 
Jf. vandforsyningslovens § 26, stk. 3 kan godkendelsen tilbagekaldes eller ændres uden 
erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige 
eller ændres væsentligt. 
 
7. Klagevejledning 
Randers Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret, dvs. senest 22. marts 
2021. En afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og planloven (screeningsafgørelsen) 



kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en 
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.  
 
Udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Klageberettigede er desuden:  

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 
Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af 
den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med 
forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 
76, stk. 1 har ønsket underretning om.  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 
til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og 
miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller 
organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke 
klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende 
forening eller organisation. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og 
organisationers klageberettigelse. 
 
VVM-afgørelse 
Randers Kommune har afgjort, at grundvandssænkningen ikke er VVM pligtig. 
Afgørelsen kan i henhold til § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM), for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 

 Miljø- og fødevareministeren 
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer 

 
Ved klage over VVM-afgørelsen kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at 
meddelte tilladelse ikke må udnyttes. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. 
 



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. 
 
Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort. 
 
8. Underretning om afgørelserne 
Tilladelsen vil blive offentlig annonceret på kommunens hjemmeside. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Aarup 
 
Følgende er underrettet direkte om afgørelsen: 
VMR (mail@vmr.dk, lech@vmr.dk) 
Geo (san@geo.dk) 
Gudenåparken Øst ApS, Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg 
Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;  
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk) 
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)   
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk) 
Dansk Amatørfiskerforbund (fkjerulf@mail.dk) 
 


