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VVM-screening af virke på Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ 

Afgørelse 

Randers Kommune har foretaget en VVM-screening af den fremsendte ansøgning om 
tilladelse til neddeling af træ, jordforbedringsmidler samt kompostering og fremtidigt 
at kunne om laste madaffald i kommende lukket hal på Gunnerupmosevej 30. 
Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er 
truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven1. 

Vurdering 
Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. Projektet omhandler 
udnyttelse af affald og er omfattet af punkt 11, b Andre projekter: Anlæg til 
bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

Randers Kommune har foretaget en screening ud fra ansøgningsskemaet (bilag 2), 
der angiver de oplysninger, som skal indgives til myndigheden ved ansøgning om 
projekter, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, jf. § 21. Materiale, som er 
fremsendt i henhold til ansøgning om miljøgodkendelse af anlægget, er også anvendt 
i screeningen. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af, at der i screeningen ikke er fundet anledning til 
at antage, at projektet vil have væsentlige, negative indvirkninger på miljøet. Der 
lægges her især vægt på, at det anmeldte projekt ikke forventes at påvirke beskyttet 
natur eller arter negativt. 

I afgørelsen lægges desuden vægt på 
- At projektet ikke vil medføre væsentlige forurening eller gener for naboer. 
- At projektet ikke påvirker Natura 2000 eller bilag IV-arter. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 
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- Der etableres bassin til opsamling af eventuel drævel/væsker/perkolat fra 
kompost til sikring af grundvand. 

- At firmaet er miljøcertificeret og har opbygget erfaring gennem mange år 
med disse projekter. 

- Projektet vurderes at nyttiggøre og øge genbrugsmængden af byggeaffald, 
HPA, jordforbedringsmidler og kompost til gavn for kommunen og 
samfundet. 

Samtidig med fremsendte anmeldelse af VVM-screening, ansøger Gemidan Randers 
om ny miljøgodkendelse, ifølge gældende regler i Bekendtgørelse nr. 2080 af 
15/11/2021 om godkendelse af listevirksomheder. 

Randers Kommune har vurderet at der ikke er berørte myndigheder, som skal høres. 
Jf. Miljøvurderingslovens § 35. 
 
 
Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Randers Kommunes hjemmeside (www.randers.dk) den 
4. juli. 2022.  

Følgende er underrettet om afgørelsen: 

 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 

 
 
 
 
 
Klagevejledning                   
Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål.  
 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettiget, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og 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. 
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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 – senest 
den 1. august 2022. 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, Miljø, 
Natur og Landbrug, Odinsgade 7, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive 
fritaget. 

 
Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages? 
 
Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i 
nævnets journalsystem. 
 
Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, 
om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til 
sagen. 

 
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan 
tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre 
eller ophæve afgørelsen. 

 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
afgørelsen er meddelt jf. Miljøvurderingslovens § 54.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Sune Colding 
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Screeningsnotat, Bilag 1 

VVM-screening af udvidelse af virke på Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ. 
 
Projektet 
Gemidan Randers har d. 17. maj 2022 ansøgt Randers Kommune om VVM-screening 
til udvidelse af virke på Gunnerupmosevej 30. 
Virksomheden ønsker en mere cirkulær proces af allerede godkendte aktiviteter. 
Derfor ønsker Gemidan at den nuværende aktivitet på pladsen med neddeling af træ 
fra bygge- og anlægsarbejde samt have/park, omfavner have/park affald (HPA) til 
neddeling til jordforbedring og produkter videre til kompost. Grundet 
virksomhedsmodelen vil pladsen vil have et højt flow og oplag af 
jordforbedringsmidler samt kompost søges afhændet hurtigst muligt. 
Gemidan vil opføre bassin til opsamling af eventuel perkolat fra aktiviteterne. 
Opsamlet perkolat vil blive genbrugt over kompost og ellers opsamlet og bortkørt. 

Indretningen af pladsen vil ikke ændres og der vil ikke på nuværende tidspunkt blive 
noget anlægsarbejde. Pladsen er lejet med forkøbsret som ønskes udnyttet. 
 
Randers Kommune vurderer, at oplag af neddelt træ, jordforbedringsmidler og 
kompost er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11, b Andre projekter: 
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

  
Lokalisering 
Virksomheden er placeret indenfor skovbyggelinjen i en gammel grusgrav i landzone 
og ligger i et område for særlig drikkevandsinteresse, OSD. Desuden er arealet delvist 
kortlagt til at være nitratfølsomt indvindingsområde og nitratfølsomt indsatsområde. 
Arealet ligger ikke inde for 300 meters beskyttelseszonen eller indvindingsopland til 
vandværksboringer. 
Der er ca. 140 m til nærmeste § 3 område med en enkelt bilag IV art og 350 m til 
nærmeste beskyttet sten- og jorddige. 
 
Fyldning og aktiviteter på pladsen 
Gemidan henter og bearbejder træ og HPA som neddeles til flis, 
jordforbedringsmidler og kompost. Mængder variere meget og er sæsonbetonet og 
afhænge af efterspørgsel og udbud. Derfor kan der ikke gives nogle konkrete bud på 
mængder og varighed af oplag. Oplaget søges begrænset da der er bedst økonomi i 
en høj omsætning af råvare på pladsen. Med tiden vil der også blive omlastning af 
madaffald på pladsen. Omlastningen vil foregå i en endnu ikke-opført aflukket hal 
med fast bund. 

 
Støj og transport 
Nærmest naboer er beliggende ca. 600-700 m væk i vestlig og sydlig retning. Da der 
er mere end 500 m til nærmeste nabobeboelse, vurderer Randers Kommune, at 
transporter til/fra anlægget ikke vil give anledning til væsentlige gener. Det vurderes, 



at selv ved øget trafik til Gunnerupmosevej 30, vil nærmeste nabo ikke blive påvirket, 
da letteste tilkørsel til pladsen vil foregå af nordgående vej som er forbundet med 
motortrafikvejen Grenåvej.  
 
De væsentligste støjkilder fra anlægget vil være i forbindelse med: 

- transport til og fra pladsen  
- af- og pålæsning 
- kørsel på pladsen med håndtering af miljøbehandlet materialer 
- neddeling af træ  

Det er Randers Kommunes vurdering, at aktiviteterne på ejendommen vil kunne 
overholde støjgrænserne for ”Type 3. Blandet bolig og erhverv” i støjvejledningen nr. 
5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for 
landbrugsvirksomheder i det åbne land.  
 
I miljøgodkendelsen stilles vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse 
med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt 
støjniveau. 
Det bemærkes endvidere, at der i miljøbeskyttelsesloven ikke er hjemmel til at 
fastsætte krav, der har til formål at regulere trafik på offentlig vej. 
 

Lugtgener 
Den væsentligste kilde til lugtgener vil forekomme i forbindelse med håndtering af 
kompost og kommende omlastning af madaffald. Lugtemissionen vurderes derfor at 
være størst i forbindelse med fyldning og tømning af beholdere og kompostplads.  
Afstanden fra kompostplads til nærmeste nabobeboelse (Gunnerupmosevej 19) er ca. 
550 m og til nærmeste tættere beboelse på Gyldenlundsvej, Assentoft er der ca. 700 
m.   
 
Miljøgodkendelse indeholder vilkår ved omlastning af madaffald for at mindske 
eventuelle lugtgener. 
 
Endvidere fastsættes der i Miljøgodkendelsen standardvilkår om, at hvis der modtages 
klager over lugt, som Randers Kommune vurderer som væsentlige lugtgener, vil 
kommunen kunne stille krav om gennemførelse af lugtbegrænsende foranstaltninger. 

Randers Kommune vurderer på den baggrund, at opbevaring af kompost på pladsen 
og ved kommende omlastning af madaffald ikke vil give anledning til væsentlige 
lugtgener for de omboende. 

 
Påvirkning/beskyttelse af jord, overflade- og grundvand 
 
Pladsen er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Indvindingsoplandet er kortlagt til at være nitratfølsomt indsats- og 



indvindingsområde. Da der er drikkevandsinteresser på adressen, Gunnerupmosevej 
30, skal virksomheden indrettes således, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelse 
i forbindelse med eventuelle forurenende aktiviteter og i forbindelse med håndtering 
på udendørs arealer.  

I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår for krav til pladsens og bassin tæthed og 
vedligeholdelsesstand. Desuden er der stillet krav til håndtering af blandt andet ikke-
inerte emner samt perkolat for at minimere risikoen for spild. 
 
Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af overflade- 
eller grundvand. 
 
 
Påvirkning af naturområder 
 
Habitatbekendtgørelsen og øvrige naturtyper 
 
Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes iht. 
Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6. 

Den ansøgte virksomhed ligger ca. 6,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, der 
omfatter EF-habitatområde; nr. 229 Bjerre skov og Haslund Skov. 

Randers Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til 
negative påvirkninger af området. Vurderingen er baseret på karakteren af det 
ansøgte samt virksomhedens afstand til Bjerre og Haslund skov.  

Der er ikke kortlagt bilag IV-plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være 
usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område. 

Det ansøgte område vil heller ikke berøre områder, der efter Randers Kommunes 
kendskab, kan være yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. 

Samlet set vurderes anlægget ikke at påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt 
omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder 
for bilag IV-arter.   



VVM-anmeldelse, bilag 2 er vedlagt som selvstændig pdf-fil, markeret: bilag 
2 VVM-ansøgning Gemidan Randers 
  



Bilag 3, Oversigtskort 

 

Gunnerupmosevej 30, 8960 Randers SØ.


