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RESUME 
Godkendelse af Gemidan Randers Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ 

Miljøgodkendelsen i dag omfatter K 206 jfr. listebetegnelsen med tilladelse til 
modtagelse af virksomhedens hovedpunkter, træ herunder grene, stød og 
stubbe fra anlægsarbejde med have/park.  

Den nye miljøgodkendelse vil omfatte behandling af træ fra bygge- og 
anlægsbranchen med have/park affald (K 206), kompostering (K 214) samt 
omlastning af madaffald (K 212).  
Virksomhedens aktiviteter er for en dels vedkommende omfattet af 
standardvilkår. Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget 
udgangspunkt i ansøgningen samt Randers Kommunes kendskab til 
virksomheden. 

Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i 
miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i 
Bekendtgørelsen om standardvilkår, bek. nr. 2079 af den 15 nov. 2021, afsnit 
18 (K 206), afsnit 21 (K 212) og afsnit 22 (K 214). 

Standardvilkårene er markeret med (std). Vilkår markeret med (std. rev.) er 
standardvilkår, som enten er omformuleret eller hvor dele af vilkåret er 
ændret eller udeladt. Vilkår uden markeringer er vilkår, som Randers 
Kommune har vurderet relevante for anlægget som supplement til 
standardvilkårene.  

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, 
har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens 
drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever 
op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne 
vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst 
miljøbeskyttende foranstaltninger. 

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse 
af Gemidan Randers på de anførte vilkår ikke vil give anledning til 
uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne 
drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i 
overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår. 

 



1. MILJØGODKENDELSE 

1.1 Godkendelsens grundlag 

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse 
meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af Gemidan Randers 
produktion på Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ. 
 
Tilladelsen sikrer komposteringsmuligheder for det indkommende træ fra 
bygge- samt anlægsarbejde med have/park, betegnet have/park affald (HPA). I 
tilladelsen sikres også et fremtidigt ønske med omlastning af madaffald. 
Omlæsningen vil foregå indendørs i endnu-ikke projekteret hal. 
 
Miljøgodkendelsen omfatter Listepunkt K 206, K 212 og K214 og vurderes at 
være et Bilag 2 anlæg og følger ansøgningen godkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 4 om oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 2 
virksomheder.  (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1394 
af 26. juni 2021)  

Godkendelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i 
miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i 
Bekendtgørelsen om standardvilkår nr. 2079 af 15. november 2021, afsnit 18, 
21 og 22. 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 36, bek. nr., 2080 af 15/11/2021, 
skal kommunen herudover fastsætte vilkår for andre forureningsforhold som 
ikke er beskrevet i standardvilkårene. 
 
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for 
godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart 
virksomheden begynder driften med de nye aktiviteter på pladsen, 
Gunnerupmosevej 30. 

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal 
dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes. 
 
Miljøvurderingsloven 
 
Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, LBK nr. 1976 af 
27/10/2021. Opbevaring af kompost og neddeling af træ fra bygge- og 
anlægsarbejde vurderes at være omfattet af punkt ”11. Andre projekter: Anlæg 
til bortskaffelse af affald”. 
 
Randers Kommune har gennemført en screening af det ansøgte projekt efter 



Miljøvurderingsloven regler. På den baggrund har kommunen den 4. juli 2022 
truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. 
 
 
1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen 

1.2.1 Generelt 

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på 
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 

2. Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om 
miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 
 

3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 Virksomhedens aktiviteter ophører. 

 
4. Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er taget i brug inden for 2 år efter 

godkendelsen er meddelt. Tilsynsmyndigheden kan revurdere godkendelsen 8 år 
efter den er meddelt.  
 

5. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 
 

6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast 
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af 
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en 
fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (std.) 
 
 

  



1.2.2 Indretning og drift 
 
7. Støj fra aktiviteter på pladsen ved Gunnerupmosevej 30 skal overholde 
virksomhedens generelle vilkår om støj (std.). 
 
8. Bygge- og anlægsaffald der indeholder farligt affald eller asbest, som ikke er 
omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, skal afvises, dette affald må ikke 
handles på området. Hvis det ikke er muligt at afvise affaldet skal dette opbevares på 
særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Hvis affaldet har karakter af 
eller er farligt affald, skal dette opbevares i lukket eller overdækket container 
alternativt på område med tæt eller fast belægning med tag over. Der skal markeres 
tydeligt hvad beholderen indeholder. Eventuel spild fra det farlige affald skal kunne 
opsamles (std. rev.). 
 
9. Frasorteret materialer som ikke bruges i slutprodukterne indsamles i container og 
bortskaffes efter forskrifterne. 
 
10. Vask af maskinel udstyr skal foregå på befæstet vaskeplads med fald mod 
opsamlingssted/beholder og skal være særskilt fra opsamlingssted for perkolat fra 
kompost. 
 
 
Neddeling af træ (K 206); 
 
11. Virksomheden må neddele træ, grene, stubbe fra bygge- og anlægsarbejde (std.). 
 
12. Der må kun neddeles sorteret materialer. Blandinger af råmaterialer må gerne 
forekomme hvor det neddelte blandingsprodukt bliver nyttiggjort (std. rev.). 
 
13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger 
som f.eks. et vandings- eller sprinkleranlæg (std.). 
 
Omlastning af madaffald (K 212) 
 
Inden denne aktivitet igangsættes skal der foreligge en godkendelse fra 
Fødevarestyrelsen.  
På baggrund af indretningen af omlastepladsen/hallen til modtagelse og omlastning 
af madaffald/kildesorteret dagrenovation (KOD) gives følgende vilkår:  

 
14. Virksomheden må modtage og opbevare følgende affaldsfraktioner til 

omlastning; madaffald og organisk dagrenovation (std. rev.). 
 

15. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden 
ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede 
affaldsområder, containere, båse eller beholdere (std.). 



 
Jordforbedring og kompost dannelse (K 214); 
 
 

16. Virksomheden må viderebehandle træ fra Bygge- og anlægsarbejde, have/park 
affald (HPA), til jordforbedringsmidler samt kompost. 

 
17. Hvis komposteringsanlægget modtager andre affaldstyper end de i denne 

tilladelses vilkår nævnte, kan Randers Kommune fastsætte vilkår om modtagelse 
og opbevaring af disse med henblik på at reducere lugt- og støvgener hos 
nærmest omkringboende og reducere risiko for udledning af næringsstoffer (std). 
 

18. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden 
kompostering – dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, 
opbevares i op til 2 måneder efter neddeling (std). 
 

19. Hvis temperaturen målt i miler og deslige for HPA og HPA-kompost ligger udenfor 
intervallet 45 – 70 °C i de første 4 uger af jordforbedrings- eller 
komposteringsforløbet, skal det bevirke at materialer enten vandes eller beluftes 
(std. rev.). 
 

20. Arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring skal være etableret 
med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. 
Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en membran. Arealerne skal 
indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra arealerne samt 
perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt opsamlingsbeholder eller bassin (std. 
rev.). 
 

21. Have- og parkaffald, der modtages i perioden 1. maj – 1. september, skal 
neddeles inden for en måned (std.). 
 

22. Neddelt have- og parkaffald skal overgå til kompostering inden 7 dage efter 
neddelingen (std.). 
 

23. Ved »milekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i 
miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 
meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første vending (std.). 
 

24. Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og parkaffald i 
trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større end miler. 
Materialet skal ligge i minimum 2 måneder inden første vending (std.). 
 

25. Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald oplagt og 
neddelt lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første vending (std.). 
 



26. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet 
(std.). 
 

27. Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års 
produktion på komposteringsanlægget (std.). 
 

28. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor 
virksomhedens område, der efter Randers Kommunes vurdering er væsentlige 
for omgivelserne (std.). 
 

29. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden 
kompostering – dog kan materiale, der påtænkes anvendt som strukturmateriale, 
opbevares i op til 2 måneder efter neddeling (std.). 
 

30. Komposteringsanlægget skal være indhegnet med minimum 1,8 m højt hegn og 
kunne aflåses, såfremt andet end HPA indgår i komposteringen (std. rev.). 
 

31. Oplagte materialer til kompostering skal minimum vendes 4 gange i 
komposteringsforløbet. Materialet skal vendes med materiel, der er designet til 
at vende eller belufte den ufærdige kompost, hvis der ikke foretages beluftning 
på anden vis. (std.) 
 

32. Hvis virksomheder komposterer andet end have- og parkaffald, skal der inden 
oplægning af materialet til kompostering sikres, at materialerne er blandet, og at 
blandingen opfylder følgende parametre: 
– at forholdet mellem kulstof og kvælstof ligger i intervallet 20 - 30 (20 < C/N < 
30), 
– at densiteten er mindre end 700 kg/m3 og 
– at tørstofindholdet (TS) ligger i intervallet 40 – 50 (std.). 

 
33. Madaffald og organisk dagrenovation skal opbevares indelukket straks fra 

modtagelsen på anlægget. Dog kan madaffald og organisk dagrenovation 
opbevares udendørs, hvis det ikke giver anledning til væsentlige lugtgener, og 
overholder ellers givet vilkår i denne miljøgodkendelse (std. rev.). 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 

34. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der 
medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig 
redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge 
efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive 
iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.  

35. Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal 
Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på ( 89 15 15 15. Ved større uheld, 
hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og 
miljø, underrettes alarmcentralen ( 112)). 



1.2.4 Jord og grundvand 

36. Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder 
motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: 
Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder 
motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med 
kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i 
en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, 
således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens 
volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod 
påkørsel (std). 

37. Tætte belægninger og befæstet arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. 
Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

38. Arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Desuden er 
arealet delvist kortlagt til at være nitratfølsomt indvindingsområde og 
indsatsområde med hensyn til nitrat. Arealet ligger ikke inde for 300 meters 
beskyttelseszone eller indvindingsopland til vandværksboringer. Da der er 
drikkevandsinteresser i området skal aktiviteter på arealet tage hensyn til 
grundvandsbeskyttelsen. Arealet er en gammel råstofgrav, og derfor er både 
gruslag, overjord samt eventuelle mellemliggende lerlag fjernet. Den naturlige 
geologiske beskyttelse af grundvandet er reduceret betydeligt på arealet og 
grundvandsmagasinet er derfor ekstra sårbart overfor forurenede aktiviteter.  
Derfor: 
Aktiviteter og håndtering af mobile forureningskomponenter der kan forurene 
grundvandet må kun foretages på en plads med et impermeabelt/fast underlag 
hvorfra der ikke kan ske nedsivning. Al overfladevand fra befæstet areal skal 
opsamles. 

39. Ren jord må opbevares midlertidigt. Jorden må ikke få karakter af opfyldning. Det 
er tilsynsmyndigheden der vurder om der foretages opfyldning og kan forlange 
jord bortkørt i særlige tilfælde. Dette forhold er betinget i råstoflovens § 52 som 
indeholder et generelt forbud mod opfyldning af råstofgrave med jord udefra 
hvorfra der kun i helt særlige tilfælde dispenseres fra. 

 

1.2.5 Luft  

40. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der 
opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 
meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra 
punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 
meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 

41. Randers Kommune kan kræve, at lugtende udendørs miler overdækkes med 20 
cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost (std.). 



42. Eventuel lugt vurderes løbende af medarbejdere fra Gemidan A/S. Såfremt 
eventuelle lugtgener gentagne gange konstateres, er det Gemidan A/S ansvar at 
finde en løsning for afhjælpning af lugtgenen. Ellers kan Randers kommune med 
henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, 
om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald 
og haveaffald, ligesom Randers Kommune kan forlange at lugt skal dokumenteres 
vha. lugtmåling (std. rev.). 

 

1.2.6 Støj 

Vilkår til støj 

43. Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente, korrigerede 
støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænser for de nævnte 
områdetyper udenfor virksomhedens grund: 

Områdetype: Ma.-fre. kl. 
07-18 

Lør kl. 07-14 

Ma.- fre. kl. 18-22 

Lør.  kl. 14-22 

Søn- og helligdg. kl. 07-22 

Alle dage  

kl. 22-07 

 

Maksimal-
vær dier kl. 
22-07. 

Boliger i det åbne land 

 

 
55 

 

 
45 

 

 
40 

 

 
55 

 

44. Ved tydelig hørbare impulser eller toner i en støjemission skal der medregnes et 
tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau. 

Kontrolvilkår. 

45. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade 
foretage støjemissionsmålinger eller støjberegninger der viser, at støjvilkårene er 
opfyldte. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år. 

46. Såfremt støjmålinger eller -beregninger viser overskridelser af de stillede 
støjvilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en 
handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at 
vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden 
kan herefter forlange fornyede støjmålinger eller -beregninger. 

Måleforudsætninger. 

Målinger skal udføres som: 

47. akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium eller 



48. af et laboratorium, som beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre 
“Miljømåling ekstern støj”. 

49. Målingen skal udføres når arbejdsprocesserne er i fuld drift og skal foretages efter 
de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern 
støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om 
måling af ekstern støj fra virksomheder. 

50. Støjberegninger skal udføres efter de retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

51. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i 
overensstemmelse med retningslinjerne for “Miljømåling - ekstern støj”. Kopi af 
dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden. 

1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd 

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 μPa]  

Kontrolvilkår. 

52. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden 
dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. 
Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år. 

53. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden 
sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke 
tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt 
en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger. 

Måleforudsætninger: 

54. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller 
godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd. 

55. Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, 
skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering 
nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 3.4 

56. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i 
overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
6/84 og med kravene til “Miljømåling - ekstern støj”. Kopi af dokumentationen 
skal straks sendes til miljømyndigheden. 



1.2.8 Vibrationer 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i 
blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende. 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 

Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

57. Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau 
med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning 
udenfor ejendommens grund. 

Kontrolvilkår. 

58. Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal ejeren dokumentere, at 
godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en 
gang pr. år. 

59. Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden 
sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke 
tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt 
en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger. 

Måleforudsætninger: 

60. Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller 
godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer. 

61. Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i 
fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal 
foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens 
orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
ekstern miljø, afsnit 4.3 

62. Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i 
overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 6/84 og med kravene til “Miljømåling - ekstern støj”. Kopi 
af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden. 



1.2.9 Affald 

Vilkår til affald og affaldshåndtering 

63. Spild af kemikalier og olie, skal opsamles straks og behandles og bortskaffes som 
farligt affald. Derfor skal der også til enhver tid forefindes egnet 
opsugningsmaterialer på virksomheden, f.eks. savsmuld, kattegrus eller lignende 
(std. rev.). 
 

64. Farligt affald skal opbevares på fast bund og på en sådan måde at eventuel læk 
kan tilbageholdes og opsamles. Dette kan f.eks. være overdækket/lukket 
containere (std. rev.). 

65. Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, 
lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod 
vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at 
spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af 
den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke 
omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines (std). 

66. Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder 
motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: 
Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder 
motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med 
kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i 
en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, 
således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens 
volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod 
påkørsel (std). 

67. Affald skal bortskaffes korrekt og med henblik på en så stor grad af 
genanvendelse som muligt. På den baggrund stilles der krav til, at affald skal 
håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes regulativ 
for erhvervsaffald. Dette sikrer korrekt bortskaffelse og sortering af 
affaldsfraktioner med henblik på bortskaffelse til genanvendelse hvis muligt (std). 

68. Virksomheder, der modtager andre fraktioner end have- og parkaffald, skal enten 
indrette anlægget således, at vogne/containere ved aftipning ikke kommer i 
kontakt med affaldet, eller rengøre materiellet, inden det forlader 
komposteringsanlægget (std). 

1.2.10 Spildevand 

69. Bassin til opsamling af perkolat skal dimensioneres efter maksimal oplag kompost 
og opsamlingsområde. 

70. Der forekommer overfladevand fra komposteringsområdet som perkolat. Dette 
perkolat skal opsamles i et bassin. Hvor HPA er oplagt i miler absorberer milen 
overfladevandet, herfra forekommer der erfaringsmæssigt ikke noget perkolat. 



71. Opsamlet perkolat-vand må ikke give anledning til overløb ved bassinet. Der skal 
være foranstaltninger der forhindre overløb på bassinet.  

72. Bassinet skal have fast impermeabel bund.  

73. Bassinet tømmes enten ved fordampning, recirkulering over komposten eller 
bortkørsel af vandet. 

74. Bassinet skal holdes i god stand og sikres ved inspektion at der ikke kan ske 
nedsivning til grundvand. 

75. Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik 
på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver 
anledning til lugtgener. Randers Kommune kan ved lugtgener, der er væsentlige 
for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet (std). 

  

1.2.11 Egenkontrol 

Driftsjournal: 

 Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet 
absorptionsmateriale og andet farligt affald, samt bortkørt perkolat-
væskemængder (std. rev.). 

 Mindst årligt, dato for og resultater af eget eftersyn af tætte 
belægninger og befæstet arealer samt bassin integritet. Ved mangler 
så hurtigst mulig udbedring af disse (std. rev.). 

 Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlet køretøjer, der er frigivet til 
affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer. 

 Registrering af mængder og typer af råvarer/færdigvare, som tilføres 
og fraføres anlægget (std. rev.). 

 Registrering af temperaturmåling for kompost af HPA. Dette skal som 
minimum registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Ved andet kompost 
end fra HPA skal der kontinuerligt temperaturmåling af komposten 
(std. rev.). 

 Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt 
kompostering af have- og parkaffald (std.). 

 Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og 
tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal 
temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for 
vending registreres. For virksomheder, der komposterer andet end 
have- og parkaffald, skal der føres driftsjournal for hver oplagt mile 
eller madras under komposteringsforløbet og for hvert parti under 
eftermodning og sortering (std.). 

 Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte 
afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger (std.). 

 Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de 
oplagrede affaldsfraktioner (std. rev.). 



 
76. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være 

tilgængelig for tilsynsmyndigheden (std). 

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE 

2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af 
godkendelsen 

Gemidan Randers har ansøgt om miljøgodkendelse til neddeling af træ fra 
bygge- og anlægsarbejde samlet med jordforbedring og komposterings 
muligheder og på sigt med omlastning af madaffald. På denne måde opnår 
virksomheden en mere cirkulær forretning hvor produkter kan varetages i 
gennem et længere bearbejdningsforløb på Gunnerupmosevej 30.  
Rent udviklingsmæssigt for jordforbedringsmidler og kompost er der et spring 
mellem K 206 og K 214 som ikke er defineret skarpt lovmæssigt. Der er opstillet 
vilkår i denne godkendelse som i sidste ende skal sikre at der ikke sker forurening 
af miljøet. Virksomhedens aktiviteter er placeret i et område med særlig 
drikkevandsinteresser OSD. Gemidan er et miljøcertificeret firma med stort 
fokus på miljø og miljøstandarder, derfor vurdere Randers Kommune også, at 
virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for 
området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes. 

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser 
og de bekendtgørelser der knytter sig til de produkttyper der håndteres på 
virksomheden. 

Randers Kommune vurdere, at virksomheden kan drives på Gunnerupmosevej 
30, uden at påføre omgivelserne forurening som er uforenelige med hensynet 
til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

Randers Kommune har foretaget en VVM screening i forbindelse med 
nuværende virke og realisering af konkrete fremtidige projekter for Gemidan 
Randers på Gunnerupmosevej 30. Godkendelse for listepunkterne er omfattet 
af ”bekendtgørelsen nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter”.  
Randers Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at udvidelsen på 
det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt, ved overholdelse af 
vilkårene stillet, og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt 
efter § 8 stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen nr. 1976 af 27/10/2021 

Det er desuden vurderet, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden 
væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. 



Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at følgende standardvilkår ifølge 
bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om godkendelse af listevirksomheder 
afsnit, ikke er medtaget da det vurderes ikke at være relevant for denne 
godkendelse, vedr. listepunkt:  
K 206; for standard vilkår under 18.4.1 og 18.4.2 
K 212; for standard vilkår 21.4.1 punkt 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
(behandles under K 206), 27 samt vilkårene under 21.4.2. 
K 214; 19, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34 

2.2 Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden er placeret i en gammel grusgrav i landzone og ligger i et område 
for særlig drikkevandsinteresse, OSD. 

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området. 

Området er ikke kloakeret. 

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i 
overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens 
vilkår vil kunne overholdes. 

Foregående virksomhed med delvis samme virke på samme adresse, 
Gunnerupmosevej 30, fik meddelt ny landzonetilladelse 25. marts 2021. Da 
karakteren af driften ikke er ændret væsentligt og foregår indenfor samme 
plads og der ikke brug for en ny landzonetilladelse.   

2.3 Indretning og drift  

Virksomheder beskæftiger sig typisk med følgende aktiviteter. Fremtidig 
aktiviteter er medtaget for fuldstændigheden og fremtidige forhold hvor de 
kunne blive relevante 

 Oplag og neddeling af træ fra bygge- og anlægsarbejde samt Have/Park, 
betegnet have/park affald (HPA).  

 Videre bearbejdning af neddelt træ og HPA til jordforbedringsmidler 

 Kompost af HPA og træ 

 Omlastning af madaffald i hal 

 

 
  



2.4 Jord og grundvand 

Risiko for jord, grundvand eller overfladevand fra nærværende 
virksomhedstype. 

Randers Kommune vurdere, at ved overholdelse af de stillede vilkår vil være 
minimal risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Der 
forefindes ingen olietank i forbindelse med virksomhedens drift. Opvarmning 
af skurvogn er baseret på el. 
 

2.5 Luft 

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til luftforurening af 
støvende eller lugtende karakter. Det vurderes, at driften af virksomheden 
ikke vil give anledning til støv eller lugt gener ved overholdelse af 
miljøgodkendelsens vilkår.   

2.6 Støj 
 

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til støj af følgende 
karakter. Dog er visse typer af støjkilder ikke er relevante her, disse er 
udelukkende medtaget for fuldstændigheden og håndteringen af eventuelle 
fremtidige forhold hvor de kunne blive relevante 

 Støj fra ankomst og frakørsel af lastbiler.  

 Støj fra flytning af råvarer på grunden med gummihjulslæssere. 

 Støj fra neddeling af træ og HPA. 

 Støj fra omlæsning af madaffald. 

 

Hovedparten af arbejdet vil ligge indenfor virksomhedens normale 
arbejdstid som er i tidsrummet mandag – fredag, kl. 7 – 17 og lørdag fra kl. 
9-14. 

2.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

Da lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er vanskelig at forudsige, er der 
valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter 
Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer i eksternt miljø. Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som 
umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af støjvilkårene for 



lavfrekvent støj og infralyd. På den baggrund er der ikke stillet krav om 
støjdokumentation af lavfrekvent støj og infralyd. Der er dog stillet vilkår om, 
at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt. 

2.9 Affald 

 Virksomheden skal håndtere, bortskaffe og transportere affald i 
overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Der henvises til: 

o Affaldsbekendtgørelsen 

o Regulativ for erhvervsaffald i Randers Kommune 

o Farligt affald skal opbevares efter reglerne i Randers 
Kommunens ”Foreskrift om opbevaring af olie og kemikalier1”   

2.10 Spildevand 

Virksomheden producerer kun sanitært spildevand fra ca. 2-4 ansatte, som 
opsamles og bortkøres med slamsuger. 

Der opsamles perkolat fra komposteringsområdet. En del af dette perkolat vil 
blive brugt til recirkulering over kompost. 

2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT) 

Der er ikke batnoter på området. 

3. TIDSBEGRÆNSNING OG 
RETSBESKYTTELSE 

3.1 Tidsbegrænsning 

Tilladelsen kan revurderes efter 8 år, og tilladelsen frafalder hvis den ikke er 
taget i brug inden 2 år. 

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det 
godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage 

 
1 https://www.randers.dk/media/10136/forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf 

https://www.randers.dk/media/10136/forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf


stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til 
nærværende miljøgodkendelse. 

4. UNDERRETNING 
Følgende er underrettet om godkendelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeren, mst@mst.dk 

 Styrelsen for patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, 
senord@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk 
 Friluftsrådet i Østjylland, oestjylland@friluftraadet.dk 
 Vejdirektoratet, vd@vd.dk 
 Godkendelsen annonceres på Randers Kommunes hjemmeside, 

www.randers.dk 

5. KLAGEVEJLEDNING 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.  

Hvem kan klage? 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
 Ansøger 

 Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig 
interesse i sagens udfald 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om 
nationalparker. 

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb 
kan desuden påklages af  

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser. 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:randers@dn.dk
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Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er 
nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6. 

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund 
kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og 
fødevareministerens nærmere bestemmelse. 

Hvordan klager jeg? 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune. 

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers 
Kommune i Klageportalen. 

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og 
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort på Klageportalen. 

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk 

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen? 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail 
Industrimiljo@randers.dk eller med almindelig post til Randers 
Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 7, 8900 Randers C. Randers 
Kommune videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget. 
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