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Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på
pantstation, beliggende på Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ.
Randers kommune har modtaget din anmeldelse af midlertidige forurenende
aktiviteter på ovennævnte ejendom, ifølge Bekendtgørelse 2017-06-23 nr. 844 om
miljøregulering af visse aktiviteter, Kapitel 2 § 2 (bilag 1).

Beskrivelse af aktiviteten
Nedrivning af pantstation (bygning nr. 129), Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ.
Arbejdet vil være afsluttet den 30 september 2022.

Tilladelse
Randers Kommune giver hermed tilladelse til ovennævnt projekt på følgende
vilkår:
1) Der må kun foretages støjende aktiviteter i perioden
mandag til fredag kl. 07.00 -18.00.
2) Affald fra projektet skal daglig samles i lukkede container eller åbne
container, hvor der er fast net over.
3) Såfremt der opstår støvgener i forbindelse med håndteringen af
byggeaffaldet, skal der iværksættes tiltag for at dæmpe støvet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet ifølge § 23 i
Bekendtgørelse nr. 844 af 2017-06-23 om miljøregulering af visse aktiviteter, fordi
projektet vedrører et kommunalt anlæg.
Klageberettiget er enhver, der har væsentlig og individuel interesse i sagens udfald,
som er nævnt i Miljøbeskyttelsesloven §§ 98-100.
Ønskes der at klage over denne afgørelse, kan man klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk
Klagen skal være indgivet senest fire uger efter denne afgørelse er meddelt eller
offentligt bekendtgjort, hvilket er den 20 juli 2022 (ifølge Miljøbeskyttelsesloven §
93). Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.
I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som
udgangspunkt gebyr for at klage.
Fritagelse for brug af klageportalen
Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en
begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail:
miljoeogteknik@randers.dk eller via almindelig post til Randers Kommune,
Laksetorvet, 8900 Randers C att. Natur og Miljø.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet
bestemmer andet ifølge § 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelsen af tilladelsen sker
på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens
ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.
Efter Miljøbeskyttelsesloven § 101 kan afgørelsen indbringes for domstolene inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Venlig Hilsen
Jonna Holdorff Ploug
Miljøtekniker

Bilag 1: Uddrag af Bekendtgørelse 2017-06-23 nr. 844 om miljøregulering af
visse aktiviteter
Kapitel 1. Område
§1
Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og
imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre
aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udstede kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter
bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter § 42 i lov om
miljøbeskyttelse.

Kapitel 2. Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.
§2
Den, der midlertidigt vil foretage følgende støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, skal forud
anmelde dette til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 :
1.
Bygge- og anlægsarbejder.
2.
Nedrivningsaktiviteter.
3.
Bygningsfacadebehandling.
4.
Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.
Stk. 2. Pligten efter stk. 1 til at anmelde en midlertidig aktivitet gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen i
medfør af § 20, stk. 2, har udstedt en lokal forskrift for kommunen eller for det pågældende geografiske
område i kommunen om den pågældende midlertidige aktivitet. En sådan lokal forskrift kan dog indeholde
krav om anmeldelse, jf. § 20, stk. 2.
§3
Den i § 2, stk. 1, nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før
aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen kan forkorte tidsfristen. Anmeldelsen skal
redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at
foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens
fordeling på dag-, aften- og nattetimer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Hvis
kommunalbestyrelsen ikke har truffet en sådan afgørelse inden udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan
aktiviteten påbegyndes, jf. dog stk. 4. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende
foranstaltninger mv. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende
samtykke.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen
skal indeholde oplysning om,
1.

2.
3.
4.

5.
6.

At aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist inden for rammerne af de i
anmeldelsen afgivne oplysninger om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v., hvis
ikke kommunalbestyrelsen forinden har fastsat vilkår for eller nedlagt forbud mod aktiviteten, jf.
stk. 2,
At kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf.
stk. 4,
At kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller fastsættelse af vilkår for aktiviteten ikke
forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at fastsætte vilkår eller nedlægge forbud mod aktiviteten
i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. § 4,
At kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 4 kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg,
herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af
driften, jf. §§ 21-23,
Klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 23, og
Søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. § 101 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1
meddele anmelder, at den agter at fastsætte vilkår eller meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt
efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke
forinden har fastsat vilkår eller nedlagt forbud efter stk. 2, kan den anmeldte aktivitet påbegyndes ved
udløbet af den forlængede frist. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende
foranstaltninger m.v. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende
samtykke.
§4
Hvis en påbegyndt aktivitet, jf. § 2, stk. 1, giver anledning til væsentlig forurening, kan
kommunalbestyrelsen, uanset allerede fastsatte vilkår eller stiltiende samtykke efter § 3, stk. 2 eller stk. 4,

fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Dette gælder, uanset at
anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider m.v. eller allerede fastsatte vilkår er
overholdt.
§5
Indgivelse af en anmeldelse efter § 2, stk. 1, fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser,
tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Kapitel 3. Oplysningspligt
§6
Den, der udfører midlertidige aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 for en tjenestemodtager, skal oplyse
tjenestemodtageren om navn og adresse på den myndighed, den pågældende har anmeldt sig til, og som
fører tilsyn med den pågældendes arbejde.

Kapitel 11. Klage
§ 21
Afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jf. dog § 23.
Stk. 2. Afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter lokale forskrifter, jf. § 20, kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jf. dog § 23.
§ 22
Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i medfør af § 42 i lov om miljøbeskyttelse vedrørende
forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj, samt afgørelser efter § 72 i lov om miljøbeskyttelse
om afgivelse af oplysninger, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 23, såfremt
afgørelsen vedrører følgende:
1.
2.
3.
4.

Restauranter, diskoteker, grillbarer eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.
Supermarkeder, detailhandelsbutikker eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.
Idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.
Faste, ikke-erhvervsmæssige energianlæg.

§ 23
Uanset bestemmelserne i §§ 21-22 kan til Miljø- og Fødevareklagenævnet påklages afgørelser vedrørende
kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig
indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf.
§ 93 i lov om miljøbeskyttelse.

Kapitel 12. Straffebestemmelser
§ 24
Med bøde straffes den, der
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Undlader at foretage anmeldelse efter § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, eller påbegynder aktiviteter i strid
med fristerne angivet i § 3, stk. 2, jf. stk. 4,
Undlader at meddele oplysninger efter § 6, stk. 1,
Overtræder § 8, stk. 1 eller 2, § 9, § 13, stk. 1, eller § 14,
Overtræder vilkår i en dispensation efter § 8, stk. 3,
Overtræder vilkår efter § 3, stk. 2, jf. stk. 4, vilkår eller forbud efter § 4, bestemmelser efter § 13,
stk. 1, eller
Undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 4, § 10, stk. 1 eller 2, § 12, § 13, stk. 2,
§§ 15-16, § 17, stk. 2, § 18, eller § 19, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af § 18, § 19, stk. 1, eller § 20, kan der
for overtrædelse fastsættes bødestraf.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.

