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Virksomheder 

J.nr. 2022 - 64790 

Ref. LOBMA 

Den 12. januar 2023 

Afgørelse om, at øget kapacitet til elektronikskrot, ren jord samt gene-

rel opdatering af Bilag E til vilkår C1-11 i revurderingsafgørelse af 21. 

dec. 2009ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-

pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 25. aug. 2022 modtaget jeres ansøgning via  BOM  om øget 

kapacitet til modtagelse af ren jord og elektronikskrot samt en generel opdatering 

af bilag E til vilkår C1-11 i revurderingsafgørelse af 21. dec. 2009. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kun-

ne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

(ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 
Der er søgt om en øget årlig kapacitet til modtagelse af ren jord fra 3.000 tons til 
8.000 tons pr. år og for elektronikaffald fra 500 tons til 1.200 tons pr. år. Derud-
over er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 
over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 
forvejen er godkendt til genbrugspladsen. Det vurderes, at det ansøgte kun vil give 
anledning til en merforurening ift. et øget støjbidrag.  

Den ansøgte årlige kapacitet til ren jord er en forøgelse på en faktor 2,3, hvormed 

lastbiltransport til afhentning af ren jord forventes at ville blive øget med en faktor 

2,3.  Med en antagelse om, at et lastbiltræk kan køre med 30 tons jord, vil der år-

ligt med den tilladte kapacitet på 3.000 t ren jord være ~100 lastbilkørsler, som 

potentielt vil stige til ~267 lastbilkørsler ved en kapacitet på 8.000 tons jord. Ran-

ders Affaldsterminal har åbent 265 dage om året, så det ansøgte vil estimeret med-

føre, at der før var et lastvognlæs med jord hver 3. dag, nu vil der være en hver dag.  

I forhold til øget årlig kapacitet til elektronikaffald oplyser Randers Affaldstermi-

nal, at der ved den ansøgte årlige kapacitet vil blive afhentet elektronikaffald én 

gang i ugen, hvor det med de tidligere tilladte årlige kapaciteter må antages at have 

været ~1 lastbil hver 2. uge.  Miljøstyrelsen vurderer, at yderligere en lastbilkørsel 

mere pr uge til jord og en til elektronikaffald i de tilladte åbningstider ikke vil med-

føre overskridelse af Randers Affaldsterminals støjvilkår. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 
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Der vurderes ikke at være en væsentlig merpåvirkning grundet de ændringer, der 

er ansøgt om til Bilag E til vilkår C1-11 af revurderingsafgørelse af 21. dec. 2022. 

Randers Affaldsterminal har siden 2009 lagt erhvervsgenbrugspladsen og gen-

brugspladsen sammen. Der modtages ikke længere asbest eller dagrenovation på 

genbrugspladsen. Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte ændringer med øget oplag 

på genbrugspladsen opvejes af nedlukning af erhvervsgenbrugspladsen og at der 

ikke længere modtages asbest eller dagrenovation på genbrugspladsen. Samlet set 

vurderes justeringerne ikke at give anledning til en merforurening, da der samlet 

set ikke gives tilladelse til mere til anlægget, end der hidtil har været tilladelse til. 

Aktiviteterne er nu samlet på genbrugspladsen og nogle aktiviteter er helt udgået. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det plan-

lagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-

pligtigt. 

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgnin-

gen er vedlagt som bilag A. 

 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Randers kommune.  

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Randers Kommune har d. 21. dec. 2022 og 12. jan. 2023 indsendt høringssvar til 

det ansøgte på Randers Affaldsterminal.  

 

Spildevandsforhold: 
De øget mængder af jord og elektronik til Affaldsterminalen kommer i spidsbe-
lastningsperioder, f.eks. under pludselige opstået eksterne forhold, såsom Corona. 
Ansøgningen er således et udtryk for et ønske om, at Affaldsterminalen kan over-
holde deres miljøgodkendelse, også under meget omskiftelige forhold. 
Den øget aktivitet vurderes at få ingen væsentlig betydning for afledning af spil-
devand fra virksomheden. 
Affaldsterminalen og Randers Kommune er i gang med at udarbejde en tilslut-
ningstilladelser med hensyn til afledt vand fra Affaldsterminalen til Randers rens-
ningsanlæg. Dette sker på grund af øget fokus på miljøfremmed stoffer. 

                                                             
2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Be-

kendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
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Trafikale forhold: 
Ændringen vil give en forøget trafik i området omkring virksomheden, men Veje 
og trafik vurderer ikke at dette vil få væsentlig betydning for trafikken, og trafik-
sikkerheden, i området. Derfor har vi ikke nogen kommentarer hertil. 
 
Kommunen planlægning herunder handleplaner til efterlevelse af vand- og na-
turplaner, samt oplysninger 
om bilag 4-arter i naturbeskyttelsesloven: 
Virksomheden er placeret i Rammeområde 1.03.T.4– Kontrolleret Losseplads Ør-
neborgvej. Området anvendes til tekniske anlæg. Randers Kommune vurderer, at 
virksomheden er placeret og kan drives i overensstemmelse med gældende plan-
mæssige forhold. Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal 
vurderes iht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6. 
Ca. 7 km fra virksomheden ligger nærmeste Natura 2000 område, der omfatter 
EF-habitatområde. 
Ca. 400 m nord for virksomheden ligger nærmest område der er levested for bilag 
4 arter (Odder) 
Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller 
potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslo-
vens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV). 
Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens nye akti-
vitet ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV 
arter. 
 
 

Natura 2000-områder  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturty-
per i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. 

Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer.  
Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering 
af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af 
erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugs-
plads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugs-
pladsen. Der er registreret odder 350 m fra anlægget. Odderne er til stede i områ-
det på trods af de aktiviteter der foregår i forvejen hos Randers Affaldsterminal. 
Under punkt 40 er det vurderet, at det ansøgte kun kan give anledning til en mer-
forurening ift. støj. I punkt 40 er der redegjort for, at merpåvirkningen er begræn-
set og ikke vurderes at ville medføre overskridelse af Randers Affaldsterminals 
støjvilkår.  

 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge 

bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.  
Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering 
af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af 
erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugs-
plads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugs-
pladsen. Der er registreret odder 350 m fra anlægget. Odderne er til stede i områ-
det på trods af de aktiviteter der foregår i forvejen hos Randers Affaldsterminal. 
Under punkt 40 er det vurderet, at det ansøgte kun kan give anledning til en mer-
forurening ift. støj. I punkt 40 er der redegjort for, at merpåvirkningen er begræn-
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set og ikke vurderes at ville medføre overskridelse af Randers Affaldsterminals 
støjvilkår.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 12-

01-2023  

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer 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. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klagen skal være modtaget senest den 09-02-2023 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyt-

tes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en kla-

ge opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og næv-

net kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Louise Bjerregaard Madsen 

 

 

Kopi til: 

Randers Kommune sendt med digitalpost til cvr. nr. 29189668 

Danmarks naturfredningsforening: dn@dn.dk  

Styrelsen for patientsikkerged: Senord@sst.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk  

 

 

Bilag: 

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema  

Bilag B: Bygherres ansøgning  

 



 

   

 

Bilag A.  

 

 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64,8960 SØ, øget årlig kapacitet til modtagelse af ren jord og elektronikaffald.   

MST-journalnummer: 2022-64790 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse 

(kan vedlægges) 

Ansøgningen drejer sig om 2 fraktioner 

på genbrugspladsen hvor nuværende 
årsmængder fra borgerne overstiger 

den godkendte mængde. 
Jord på genbrugspladsen i Randers: 

Nuværende godkendelse på 3000 tons 

sættes op til 8000 tons/år. Alternativ 
fjernes max mængde helt. 

Elektronik(EE) på genbrugspladsen i 
Randers. Nuværende godkendelse på 

300 tons sættes op til 1200 tons/år. 
Alternativt fjernes max mængde 

helt. EAK koderne det vedrører er 20 

01 35 og 20 01 36. 
Det kan være svært at vurdere 

mængden af farligt affald i vores EE-
affald, men hvis vi tager den totale 

mængde EE-affald, vil kapaciteten her 

ligge på ca. 20 tons. Vi modtager ca. 
10-15 tons ugentligt og der afhentes 

ugentligt. 
I 2021 var ca. 10% (60 tons) af EE-

affaldet lyskilder, skærme og monito-

  

Randers Affaldsterminal har i dag tilladelse til at modtage 3.000 ren jord og 500 tons elektronik affald på 
genbrugspladsen.  

Randers Affaldsterminal har. d. 15. dec. 2022 opdateret ansøgningen til også at omfatte en generel opda-
tering af Bilag E til vilkår C1-11 til revurderingsafgørelsen af 21. dec. 2022. Opdateringen er nødvendig, da 

der f.eks. ikke længere modtages dagrenovationsaffald eller asbest på genbrugspladsen, og da erhvervs-

genbrugspladsen er nedlagt og lagt sammen med den almindelig genbrugsplads.  
 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

rer Her er der nok størst sandsynlig-
hed for indhold af farligt affald. Så på 

denne del vil max kapacitet være ca. 3 
tons. 

Ift. vores kapacitet af farligt affald 

(kemikalier, olie batterier). Vi modta-
ger ca. 4 tons farligt affald om ugen 

og der afhentes én gang ugentligt året 
rundt, så kapaciteten her er max. 10 

tons 

Kapaciteten på vores farlige affald på 
Randers genbrugsplads er ca 15 tons 

Der bliver ingen ændringer i arbejds-
gange og vi vil have svært ved at 

stoppe modtagelse fra borgerne. 
  

Navn, adresse, tele-

fonnr. og e-mail på 
bygherre 

 Affaldskontoret Randers 

Odinsgade 11  
8900 Randers C  

Tlf: 89151689 

Mail: SK@randers.dk 

   

Navn, adresse, tele-

fonnr. og e-mail på 
bygherres kontakt-

person 

 Søren Kristiansen 

Odinsgade 11 
8900 Randers C 

Tlf: 89151689 

Mail: SK@randers.dk  

   

 

Projektets adresse, 

matr. nr. og ejerlav. 

For havbrug angives 
anlæggets geografi-

ske placering angivet 
ved koordinater for 

havbrugets 4 hjørne-

afmærkninger i 
bredde/længde 

(WGS-84 datum). 

Randers Affaldsterminal 

Romalt Boulevard 64 

8960 Randers SØ 
Matr. Nr. 13q Kristrup By, Kristrup 

   

mailto:SK@randers.dk
mailto:SK@randers.dk


 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektet berører 
følgende kommune 

eller kommuner 
(omfatter såvel den 

eller de kommuner, 

som projektet er 
placeret i, som den 

eller de kommuner, 
hvis miljø kan tæn-

kes påvirket af pro-

jektet) 

 Randers Kommune 
  

  

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Oversigtskort i måle-
stok 1:50.000 (måle-

stok skal angives). 
For havbrug angives 

anlæggets placering 

på et søkort. 

 

  

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 

1:5.000 med indteg-

ning af anlægget og 
projektet (vedlægges 

dog ikke for stræk-
ningsanlæg) 

(målestok skal angi-

ves) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
Forholdet til reg-

lerne  

Ja  Nej       

Er projektet opført 
på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af 
planer og program-

mer og konkrete 

projekter (VVM). 

 x    

Er projektet opført 

på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af 
planer og program-

mer og af konkrete 
projekter (VVM). 

x  Bilag 2 punkt 13a: æn-

dringer eller udvidelser af 

projekter i bilag 1 eller 
nærværende bilag 2, som 

allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive 

udført, når de kan have 

  



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

væsentlige skadelige ind-
virkninger på miljøet. 

  
Myndighedsvurdering 

Projektets karakte-

ristika 

Ja Nej Tekst   

1. Hvis bygherren ikke 

er ejer af de arealer, 
som projektet omfat-

ter angives navn og 

adresse på de eller 
den pågældende ejer, 

matr. nr. og ejerlav 

   Ejer og ansøger er begge Randers Kommune.   

2. Arealanvendelse 
efter projektets reali-

sering 

  200 m2  Der etableres ikke nye arealer. 

Det fremtidige samle-

de bebyggede areal i 

m2 

     

Det fremtidige samle-

de befæstede areal i 

m2 

Nye arealer, som be-

fæstes ved projektet i 
m2 

     

3. Projektets areal og 

volumenmæssige ud-
formning 

 Nej  Nej ingen bygningsmæssig eller arealmæssige udvidelser 

 
. 

 Er der behov for 

grundvandssænkning i 
forbindelse med pro-

jektet og i givet fald 
hvor meget i m 

   

Projektets samlede 

grundareal angivet i 

     



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

ha eller m2 

Projektets bebyggede 
areal i m2 

     

Projektets nye befæ-

stede areal i m2 

     

Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 

    

Projektets maksimale 

bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfan-
get af eventuelle ned-

rivningsarbejder i for-
bindelse med projektet 

     

4. Projektets behov for 

råstoffer i anlægsperi-
oden 

  Nej ingen bygningsmæs-

sig eller arealmæssige 
udvidelser 

 

 Nej ingen bygningsmæssig eller arealmæssige udvidelser 

 

Råstofforbrug i an-
lægsperioden på type 

og mængde: 

  

Vandmængde i an-

lægsperioden 
  

Affaldstype og mæng-
der i anlægsperioden 

  

Spildevand til rensean-

læg i anlægsperioden 

   

Spildevand med direk-

te udledning til vand-
løb, søer, hav i an-

lægsperioden 

   

Håndtering af regn-

vand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angi-

   



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

vet som mm/åå – 

mm/åå 

5. Projektets kapacitet 
for så vidt angår flow 

ind og ud samt angi-
velse af placering og 

opbevaring på kortbi-

lag af råstof-
fet/produktet i drifts-

fasen: 

 Der er ingen produktion 
kun midlertidigt oplag af 

affald.  

 Ingen bemærkninger.  

Råstoffer – type og 

mængde i driftsfasen 

     

Mellemprodukter – 
type og mængde i 

driftsfasen 

     

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 

     

Vandmængde i drifts-

fasen 

     

6. Affaldstype og årli-

ge mængder, som 

følge af projektet i 
driftsfasen: 

  Intet 

Regnvand fra pladsen 

ledes til regnvandssystem 

 Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke. 

Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den 

eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til gen-
brugspladsen. 

  
  
  

Farligt affald:    

Andet affald:    

Spildevand til rensean-

læg: 

   

Spildevand med direk-
te udledning til vand-

løb, sø, hav: 

  

Håndtering af regn-

vand: 

   

7. Forudsætter projek-
tet etablering af selv-

  Nej   



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

stændig vandforsy-
ning?  

8. Er projektet eller 

dele af projektet om-
fattet af standardvilkår 

eller en branchebe-
kendtgørelse? 

x  Standardvilkår for liste-

punkt K211 Genbrugs-
pladser  

 IB.  

9. Vil projektet kunne 

overholde alle de an-
givne standardvilkår 

eller krav i branchebe-
kendtgørelse? 

x    Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke. 
Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den 
eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til gen-

brugspladsen. 

10. Er projektet eller 

dele af projektet om-
fattet af BREF-

dokumenter? 

 x   IB. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 

  Ikke relevant  Ikke relevant 

12. Er projektet eller 
dele af projektet om-

fattet af BAT-
konklusioner? 

 x   Ikke relevant 

13. Vil projektet kunne 

overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

  Ikke relevant   Ikke relevant 

14. Er projektet omfat-

tet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejled-

ninger eller bekendt-
gørelser om støj eller 

eventuelt lokalt fast-

satte støjgrænser? 

x    Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 

”Ekstern støj fra virksomheder 

15. Vil anlægsarbejdet 

kunne overholde de 

eventuelt lokalt fast-

  Ikke relevant. Der er 

intet anlægsarbejde. 

 Ikke relevant. Der er intet anlægsarbejde. 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

satte vejledende 
grænseværdier for 

støj og vibrationer? 

16. Vil det samlede 
anlæg, når projektet 

er udført, kunne over-
holde de vejledende 

grænseværdier for 

støj og vibrationer? 

x  Ingen bemærkninger.   Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke. 
Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den 

eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til gen-
brugspladsen. 

17. Er projektet omfat-

tet af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 

bekendtgørelser om 

luftforurening? 

 x   Der vurderes ikke at være luftemissioner fra oplag af elektronik og ren jord.  

18. Vil anlægsarbejdet 

kunne overholde de 

vejledende grænse-
værdier for luftforure-

ning? 

x  Ikke relevant. Der er 

ingen anlægsfase.  

 IB.  

19. Vil det samlede 

projekt, når anlægsar-

bejdet er udført, kun-
ne overholde de vejle-

dende grænseværdier 
for luftforurening? 

Såfremt der allerede 

foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, 

projektet kan forven-
tes at få på miljøet 

som følge af den for-

ventede luftforurening, 
medsendes disse op-

lysninger. 

x     

Ikke relevant. Jf. punkt 17.  



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 x   Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke. 
Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den 

eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til gen-
brugspladsen. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?      

21. Vil projektet give 

anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 x   Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke. 

Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den 
eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til gen-

brugspladsen. 

I anlægsperioden?       
 

I driftsfasen?       

22. Vil projektet som 
følge af projektet have 

behov for belysning 

som i aften og natte-
timer vil kunne oplyse 

naboarealer og omgi-
velserne 

 x   Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller placering af oplag ændres ikke 
ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af 

affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er 

godkendt til genbrugspladsen.  

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?       

23. Er projektet omfat-

tet af risikobekendtgø-
relsen, jf. bekendtgø-

relse om kontrol med 
risikoen for større 

uheld med farlige stof-

fer nr. 372 af 25. april 
2016? 

 x      

 
IB.  

 
 

 

Anmelders oplysninger  Myndighedsvurdering 



 

   

Projek-
tets 

place-

ring 

J
a 

N
e

j 

Tekst  

24. Kan 

projektet 

rummes 
inden for 

lokalpla-
nens 

generelle 
formål? 

x    Projektet af omfattet af lokalplan 138-R. Randers Kommune har i høringssvar af 21. dec. 2022 og 12. jan. 2023 udtalt, at Randers Af-

faldsterminal er placeret i Rammeområde 1.03.T.4-Kontrolleret Losseplads Ørneborgvej. Kommunen har ingen indvendinger til det an-

søgte ift. planforhold, spildevandsforhold samt trafikale forhold. 
Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger. 

 

25. For-

udsætter 
projektet 

dispensa-

tion fra 
gælden-

de byg-
ge- og 

beskyt-
telseslin-

jer? 

 x   Der skal ikke anlægges nye bygninger eller oplagsarealer.  

26. Inde-
bærer 

projektet 

behov for 
at be-

grænse 
anven-

delsen af 

naboare-
aler? 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-
cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

27. Vil 
projektet 

kunne 

udgøre 
en hin-

dring for 
anven-

delsen af 

udlagte 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Derudover er der søgt om nedlægning af 
erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forve-

jen er godkendt til genbrugspladsen. 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

råstofom-
råder? 

28. Er 

projektet 
tænkt 

placeret 
indenfor 

kystnær-

hedszo-
nen? 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-

cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 
over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

29. For-
udsætter 

projektet 

rydning 
af skov? 

(skov er 
et bevok-

set areal 

med 
træer, 

som 
danner 

eller in-
denfor et 

rimeligt 

tidsrum 
ville dan-

ne sluttet 
skov af 

høj-

stamme-
de træer, 

og area-
let er 

større 

end ½ 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-
cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

ha og 
mere end 

20 m 
bredt.) 

30. Vil 

projektet 

være i 
strid med 

eller til 
hinder for 

realise-
ringen af 

en rejst 

fred-
nings-

sag? 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-

cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

31. Af-
standen 

fra pro-
jektet i 

luftlinje 
til nær-

meste 

beskytte-
de natur-

type i 
henhold 

til natur-

beskyt-
telseslo-

vens § 3. 

  130 m til en 

mose 

 Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-
cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

32. Er 
der fore-

komst af 
beskytte-

de arter 

x  350 m fra area-

let er der obser-

veret en odder 

 Randers Kommune har i høringssvar af 21. dec. 2022 oplyst følgende:  
 

Ca. 7 km fra virksomheden ligger nærmeste Natura 2000 område, der omfatter EF-habitatområde. 
Ca. 400 m nord for virksomheden ligger nærmest område der er levested for bilag 4 arter (Odder) 
Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

og i givet 
fald hvil-

ke? 

efter naturbeskyttelseslovens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV). 
Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens nye aktivitet ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 
områder eller bilag IV arter. 
  
 

Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-
cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. Det an-
søgte vurderes derfor ikke at kunne påvirke levestedet for odderen 400 M fra anlægget.  

33. Af-

standen 
fra pro-

jektet i 
luftlinje 

til nær-

meste 
fredede 

område. 

  3,4 km   Det nærmeste fredede område er Tebbestrup Enge, som ligger 3,4 km sydvest for anlæggene. 

34. Af-
standen 

fra pro-
jektet i 

luftlinje 
til nær-

meste 

internati-
onale 

naturbe-
skyttel-

sesområ-

de (Natu-
ra 2000-

områder, 
habitat-

områder, 

fuglebe-

  5,3 km  Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 6 km sydvest for Randers Affaldsterminal og er habitatområde 
229 Bjerre Skov og Haslund Skov 

 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

skyttel-
sesområ-

der og 
Ramsar-

områ-

der). 

35. Vil 

projektet 

medføre 
påvirk-

ninger af 
overfla-

devand 
eller 

grund-

vand, 
f.eks. i 

form af 
udlednin-

ger til 

eller fysi-
ske æn-

dringer af 
vandom-

råder 
eller 

grund-

vandsfo-
rekom-

ster? 

 x   Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagskapacitet eller pla-

cering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald 

over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

36. Er 
projektet 

placeret i 
et områ-

de med 

særlige 

 x   Projektet ligger et område, hvor der ikke er drikkevandsinteresser. 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

drikke-
vandinte-

resser? 

37. Er 
projektet 

placeret i 
et områ-

de med 

registre-
ret jord-

forure-
ning? 

 x   IB.  

38. Er 

projektet 
placeret i 

et områ-
de, der i 

kommu-

neplanen 
er udpe-

get som 
område 

med 
risiko for 

over-

svøm-
melse.? 

 x   IB. 

 
 

39. Er 

projektet 
placeret i 

et områ-
de, der, 

jf. over-

svøm-
melseslo-

ven, er 

 x   IB 



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

udpeget 
som risi-

koområ-
de for 

over-

svøm-
melse? 

40. Er 

der andre 
lignende 

anlæg 
eller akti-

viteter i 
området, 

der 

sammen 
med det 

ansøgte 
må for-

ventes at 

kunne 
medføre 

en øget 
samlet 

påvirk-
ning af 

miljøet 

(Kumula-
tive for-

hold)? 

 x   Der er ingen andre anlæg af lignende karakter som Randers Affaldsterminal i området omkring anlægget. 

Den øgede påvirkning af miljøet grundet det ansøgte vurderes at være i forhold til støj.  
Der er søgt om en øget årlig kapacitet til modtagelse af ren jord fra 3.000 tons til 8.000 tons pr. år og for elektronikaffald fra 500 tons til 

1.200 tons pr. år.  
 

Den ansøgte årlige kapacitet til ren jord er en forøgelse på en faktor 2,3, hvormed lastbiltransport til afhentning af ren jord forventes at 

vil blive øget med en faktor 2,3.  Med en antagelse om, at et lastbiltræk kan køre med 30 tons jord, vil der årligt med den tilladte kapa-

citet på 3.000 t ren jord være ~100 lastbilkørsler, som potentielt vil stige til ~267 lastbilkørsler ved en kapacitet på 8.000 tons jord. 

Randers Affaldsterminal har åben 265 dage om året, så det ansøgte vil estimeret medføre at der før var en lastvognlæs med jord hver 

3. dag nu vil være en hver dag. Miljøstyrelsen vurderer, at en lastbilkørsel mere pr dag i de tilladte åbningstider ikke vil medføre over-

skridelse af Randers Affaldsterminals støjvilkår.  

I forhold øget årlig kapacitet til elektronikaffald oplyser Randers Affaldsterminal, at der ved den ansøgte årlige kapacitet vil blive afhen-

tet elektronikaffald én gang i ugen, hvor det med de tidligere tilladte årlige kapaciteter må antages at have været ~1 lastbil hver 2. uge.  

Miljøstyrelsen vurderer, at en lastbilkørsel mere pr uge i de tilladte åbningstider ikke vil medføre overskridelse af Randers Affaldstermi-

nals støjvilkår. 

Randers Affaldsterminal har i den opdaterede ansøgning af 15. dec. 2022 ansøgt om, at en række forhold i Bilag E til vilkår C1-11 af 

revurderingsafgørelse af 21. dec. 2022 opdateres til de faktiske forhold på anlægget. Randers Affaldsterminal har siden 2009 lagt er-
hvervsgenbrugspladsen og genbrugspladsen sammen. Der modtages ikke længere asbest eller dagrenovation på genbrugspladsen. Mil-

jøstyrelsen vurderer, at de ansøgte ændringer ikke giver anledning til en merforurening, da der samlet set ikke gives tilladelse til mere til 

anlægget, end der hidtil har været tilladelse til. Aktiviteterne er nu samlet på genbrugspladsen og nogle aktiviteter er helt udgået.  

41. Vil 
den for-

ventede 
miljøpå-

virkning 

kunne 

 x      
Se punkt 40.  



 

   

Anmelders oplysninger  

Myndighedsvurdering 
Projek-

tets 
place-

ring 

J

a 

N

e
j 

Tekst  

berøre 
nabolan-

de? 

42. En 
beskrivel-

se af de 
tilpasnin-

ger, an-

søger har 
foretaget 

af projek-
tet inden 

ansøg-
ningen 

blev ind-

sendt og 
de på-

tænkte 
foran-

staltnin-

ger med 
henblik 

på at 
undgå, 

forebyg-
ge, be-

grænse 

eller 
kompen-

sere for 
væsentli-

ge skade-

lige virk-
ninger for 

miljøet? 

      
Ikke relevant.  

 



 

   

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 

rele-
vant 

J

a 

N

e
j 

B

ør 
u

n
d

er

-
sø

g
es 

 

Kan projektets kapacitet og 

længde for strækningsanlæg give 
anledning til væsentlige miljøpå-

virkninger 

     

x 

  Se punkt 40.  

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestå-

ende ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

     
x 

  Der skal ikke anlægges nye bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. 

Indebærer projektet risiko for 
større ulykker og/eller katastro-

fer, herunder sådanne som forår-
sages af klimaændringer 

  x  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-
pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  x  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-
pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-

brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 
forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Tænkes projektet placeret i Va-

dehavsområdet 

     

x 

  Der er placeret i Midtjylland ved Randers.  



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke 

rele-

vant 

J

a 

N

e

j 

B

ør 

u
n

d
er

-

sø
g

es 

 

Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for etableringen af 

reservater eller naturparker 

     

x 

  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-

brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 
forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     

x 

  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Kan projektet påvirke registrere-

de, beskyttede naturområder 

     

x 

  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-

brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 
forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

1.     Nationalt:           

2.     Internationalt (Natura 

2000): 

         

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter habitatdi-
rektivets bilag IV 

     

x 

  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. Der er registreret odder 350 m fra anlægget. Odderne er til stede i området 

på trods af de aktiviteter der foregår i forvejen hos Randers Affaldsterminal. Under punkt 40 er det vurderet, at det an-
søgte kun kan give anledning til en merforurening ift. støj. I punkt 40 er der redegjort for, at merpåvirkningen er be-

grænset og ikke vurderes at ville medføre overskridelse af Randers Affaldsterminals støjvilkår.  
 

 

 
 

 

Forventes området at rumme 
danske rødlistearter 

     
x 

  
IB.  



 

   

Myndighedsscreening 
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Kan projektet påvirke områder, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnor-

mer allerede er overskredet 

     
x 

     
Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og 
Luft): 

          

Er området, hvor projektet tæn-
kes placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     
x 

  Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-
pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-

brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Tænkes projektet etableret i et 

tæt befolket område: 

     

x 

   

Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æsteti-

ske eller geologiske landskabs-
træk. 

 

     

x 

   

Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget 

af personer, der berøres) 

         Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplags-
kapacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervs-

genbrugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 
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forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Miljøpåvirkningens grænseover-
skridende karakter 

         
Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

         
Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-
pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-

brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Miljøpåvirkningens:          

 
 

Der skal ikke nye anlægges bygninger eller oplagsarealer. Der er søgt om øget årlig kapacitet. Den maksimale oplagska-

pacitet eller placering af oplag ændres ikke ej heller driftstiden. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgen-
brugspladsen og flytning af affald over på den eksisterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i 

forvejen er godkendt til genbrugspladsen. 

Varighed 

Hyppighed 
Reversibilitet 

        

          

           

Myndighedens konklusion 

 J

a 

N
e

j 

 



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke 

rele-

vant 

J

a 

N

e

j 

B

ør 

u
n

d
er

-

sø
g

es 

 

Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det 

er krav om miljøvurdering:  

 x  

Der er søgt om en øget årlig kapacitet til modtagelse af ren jord fra 3.000 tons til 8.000 tons pr. år og for elektronikaffald fra 500 

tons til 1.200 tons pr. år. Derudover er der søgt om nedlægning af erhvervsgenbrugspladsen og flytning af affald over på den eksi-
sterende genbrugsplads. Der er ikke inddraget øget areal end der i forvejen er godkendt til genbrugspladsen. Det vurderes, at det 

ansøgte kun vil give anledning til en merforurening ift. et øget støjbidrag.  

Den ansøgte årlige kapacitet til ren jord er en forøgelse på en faktor 2,3, hvormed lastbiltransport til afhentning af ren jord forven-

tes at ville blive øget med en faktor 2,3.  Med en antagelse om, at et lastbiltræk kan køre med 30 tons jord, vil der årligt med den 

tilladte kapacitet på 3.000 t ren jord være ~100 lastbilkørsler, som potentielt vil stige til ~267 lastbilkørsler ved en kapacitet på 

8.000 tons jord. Randers Affaldsterminal har åbent 265 dage om året, så det ansøgte vil estimeret medføre, at der før var et last-

vognlæs med jord hver 3. dag, nu vil der være en hver dag.  

I forhold til øget årlig kapacitet til elektronikaffald oplyser Randers Affaldsterminal, at der ved den ansøgte årlige kapacitet vil blive 

afhentet elektronikaffald én gang i ugen, hvor det med de tidligere tilladte årlige kapaciteter må antages at have været ~1 lastbil 

hver 2. uge.  Miljøstyrelsen vurderer, at yderligere en lastbilkørsel mere pr uge til jord og en til elektronikaffald i de tilladte åbnings-

tider ikke vil medføre overskridelse af Randers Affaldsterminals støjvilkår. 

Der vurderes ikke at være en væsentlig merpåvirkning grundet de ændringer, der er ansøgt om til Bilag E til vilkår C1-11 af revur-

deringsafgørelse af 21. dec. 2022. Randers Affaldsterminal har siden 2009 lagt erhvervsgenbrugspladsen og genbrugspladsen 

sammen. Der modtages ikke længere asbest eller dagrenovation på genbrugspladsen. Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte æn-

dringer med øget oplag på genbrugspladsen opvejes af nedlukning af erhvervsgenbrugspladsen og at der ikke længere modtages 

asbest eller dagrenovation på genbrugspladsen. Samlet set vurderes justeringerne ikke at give anledning til en merforurening, da 

der samlet set ikke gives tilladelse til mere til anlægget, end der hidtil har været tilladelse til. Aktiviteterne er nu samlet på gen-

brugspladsen og nogle aktiviteter er helt udgået. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsent-
ligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Dato:____12. jan. 2023_____ Sagsbehandler:__Louise Bjerregaard Madsen _________________________________  

 

  



 

   

Bilag B. Bygherres ansøgning 



Ansøgning for 
Miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøstyrelsen / Randers Kommune 

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Ejendomme: Ejendomsnr.: 027362, BFE numre: 4119181, 4119181, 4119181

Matrikler: Matrikel nr.: 13q, Ejerlav: Kristrup By, Kristrup

Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ
CVR / RID: CVR:29189668-RID:58732616 

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2022-5796
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2022 - 64790
Indsendelse nr.: 3 (17-11-2022 14:27) 

Projekt: Jord og elektronik på Randers Genbrugsplads

Sted(er)

Personer tilknyttet projektet

Navn Projektrettighed Kontaktoplysninger
Søren Kristiansen 
(Indsendt af) 

Projektejer Laksetorvet 1, 8900 Randers C 
sk@randers.dk
+45 89151649



Udfyld ansøgning

UDFYLDT 

UDFYLDT 

nmlkj
 

UDFYLDT 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

CVR-nummer
29189668 - Randers Kommune

P-nummer
1018344722 - Genbrugspladsen, Randers

Ørneborgvej 28 
8960 Randers SØ 

Ansøgers navn Søren Kristiansen

Adresse Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

Virksomhedens navn Randers Affaldsterminal

Adresse Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 13q

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Søren Kristiansen

Adresse Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

Telefonnummer 89151649

Mailadresse sk@randers.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

(Obligatorisk) 

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg. 

Biaktiviteter

• Bilag 2, Listepunkt K 211, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra 
erhvervsvirksomheder 

Anvendelsesområde(r):

Angiv CVR og P-nummer

Ansøger og ejerforhold

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Side 1 ud af 18
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UDFYLDT 

nmlkj
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• Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald 

• Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed 

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)? Nej 

Nye oplysninger om forholdet til VVM Nej 

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? Nej 

Ændringer til oversigtsplan og driftstid? Nej 

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale? Nej 

Nye oplysninger om virksomhedens produktion? Nej 

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)? Nej 

Ændring i forhold til udledning til luft? Nej 

Ændring i forhold til spildevand? Nej 

Ændring i forhold til støj? Nej 

Ændring i forhold til affald? Nej 

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand? Nej 

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol? Nej 

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld? Nej 

Nye oplysninger om virksomhedens ophør? Nej 

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé? Nej 

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja 

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har 
indflydelse på 

Forholdet til VVM 

Side 2 ud af 18



 

IKKE UDFYLDT 

UDFYLDT 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 12b

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes 
vilkår Vilkår

K 211 - 20.2 Beskrivelse af de 
væsentligste miljøforhold

Vilkåret kan ikke 
besvares Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene

Støj – Kørsel til og fra virksomheden samt 
intern transport.

– Ophaling, afhentning, tømning og 
afsætning af containere.

– Komprimering, grabning, tømning og 
lastning af affald.

– Aflæsning af affald, særligt 
murbrokker, beton, sten, jern og metal.

– Aflevering af flasker.

– Knusning af plan- og vinduesglas.

– Renholdelse af plads, som fejning, 
støvsugning og snerydning.

Luftforurening – Støv fra aflevering, oplag og 
afhentning af jord, murbrokker og andet 
støvende affald.

– Støv fra læsning af haveaffald.

– Lugt fra opbevaring af haveaffald.

Risiko for forurening af jord, grundvand 
eller overfladevand

– Udslip af olie og kemikalier i 
forbindelse med oplag og håndtering af 
affald, herunder utætte tromler eller 
tanke til olieaffald.

– Overfladevand fra befæstede arealer, 
hvor der sker spild af olie og kemikalier.

– Utætte befæstede arealer.

– Utætte oplag af brændstof til pladsens 
maskiner og spild i forbindelse med 
tankning.

– Uheld med udslip af olie fra 
transportmateriel og komprimatorer.

– Utætte olieudskillere eller 
afløbssystemer knyttet hertil.

– Ensilagesaftlignende vand fra oplag af 
haveaffald.

Redegørelse:
Ansøgningen drejer sig om 2 fraktioner på genbrugspladsen hvor nuværende årsmængder fra borgerne overstiger den godkendte mængde.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

Beskriv det ansøgte projekt
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UDFYLDT 

UDFYLDT 

Jord på genbrugspladsen i Randers: Nuværende godkendelse på 3000 tons sættes op til 8000 tons/år. Alternativ fjernes max mængde helt.

Elektronik(EE) på genbrugspladsen i Randers. Nuværende godkendelse på 300 tons sættes op til 1200 tons/år. Alternativt fjernes max mængde 
helt. EAK koderne det vedrører er 20 01 35 og 20 01 36. 

Det kan være svært at vurdere mængden af farligt affald i vores EE-affald, men hvis vi tager den totale mængde EE-affald, vil kapaciteten her 
ligge på ca. 20 tons. Vi modtager ca. 10-15 tons ugentligt og der afhentes ugentligt.

I 2021 var ca. 10% (60 tons) af EE-affaldet lyskilder, skærme og monitorer Her er der nok størst sandsynlighed for indhold af farligt affald. Så på 
denne del vil max kapacitet være ca. 3 tons.

Ift. vores kapacitet af farligt affald(kemikalier, olie batterier). Vi modtager ca. 4 tons farligt affald om ugen og der afhentes  én gang ugentligt året 
rundt, så kapaciteten her er max. 10 tons

Kapaciteten på vores farlige affald på Randers genbrugsplads erl ca 15 tons

Der bliver ingen ændringer i arbejdsgange og vi vil have svært ved at stoppe modtagelse fra borgerne.

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af 
risikobekendtgørelsen 

Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

 

Der er ingen indtegninger

Bilag

Markeret ikke relevant: 

Ingen ændringer

Markeret ikke relevant: 

Ingen ændringer

Markeret ikke relevant: 

Ingen ændringer

Markeret ikke relevant: 

Vi opstarter ikke noget nyt. Vi har overvejelser om mulighed for brug af transport med el isteddet for diesel.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Tegninger over virksomhedens indretning 

Tegninger over pladsens indretning 

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT)

Forslag til generelle vilkår
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Vilkårsid Overholdes 
vilkår Vilkår

K 211 - 20.4 Standardvilkår 1 Ja Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom 
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at 
efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 2 Ja 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.

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid Overholdes 
vilkår Vilkår

K 211 - 20.4 Standardvilkår 3 Ja Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan 
personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet 
og i tilfælde af uheld.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 4 Ja Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage 
modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 5 Ja Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal 
være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige 
affaldsfraktioner opbevares.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 6 Vilkåret kan ikke 
besvares

[Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte 
affaldsfraktioner. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

K 211 - 20.4 Standardvilkår 7 Ja Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af 
næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede 
affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil 
indrettede faciliteter.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 8 Ja Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden 
affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden 
skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 9 - Farligt 
affald

Ja Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 10 - Farligt 
affald

Ja Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 11 - Farligt 
affald

Ja Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. 
Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 12 - Farligt 
affald

Ja Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal 
emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er 
egnet til den pågældende affaldsfraktion.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 13 - Farligt 
affald

Ja Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og 
beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt 
belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. 
Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. 
Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i 
specialcontaineren.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 14 - Farligt 
affald

Ja Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der 
beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede 
emballager.

Forslag til vilkår til indretning og drift
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K 211 - 20.4 Standardvilkår 15 - Farligt 
affald

Ja Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med 
overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i 
specialcontainere til farligt affald.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 16 - Farligt 
affald

Ja Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til 
kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og 
udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt 
opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de 
affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, 
hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes 
med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt 
specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt 
belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den 
største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 17 - Andet 
affald

Ja Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller 
sump.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 18 - Andet 
affald

Ja I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles 
eller byttes farligt affald, herunder maling.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 19 - Andet 
affald

Ja Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må 
dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er 
særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 20 - Andet 
affald

Ja Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede 
eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Markeret ikke relevant: 

Intet luftafkast

 

Der er ingen indtegninger

Bilag

Markeret ikke relevant: 

Hele pladsen er befæstet og regnvand løber sammen som vist på kloakplan ved huset til farligt affald. Her fremgår olieudskiller ligeledes.

Markeret ikke relevant: 

Der bliver ingen ændring ift. kloak

Tegninger med placering og nummerering af 
virksomhedens luftafkast

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og 
befæstede arealer

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra 
produktionen ønskes afledt til
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nmlkj
 

UDFYLDT 

Markeret ikke relevant: 

Ingen nye råvarer

Markeret ikke relevant: 

Ingen ændringer i indretning

Redegørelse:
Biaktiviteten på bilag 2 er ikke underlagt krav om basistilstandsrapport.

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 0

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 200

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej 

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 200

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 0

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 200

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 0

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m 0

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Det gør det ikke

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Angiv anlægsperioden Der er ingen anlægsperiode - ingen ændringer

Angiv vandmængde i anlægsperioden 0

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Intet

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Intet

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Tegninger over genbrugspladsens indretning 

Basistilstandsrapport

VVM - Arealanvendelse

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
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nmlkji
 

nmlkji
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkji
 

nmlkji
 

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Ingen anlægsperiode. Genbrugspladsen er med fast belægning

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Ikke relevant

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Ikke relevant

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Ikke relevant

Vand – mængde i driftsfasen Intet

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Regnvand fra pladsen ledes til regnvandssystem

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og omgivelserne? 

Nej 

Hvis ja, angiv og begrund omfanget 

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj? 

Nej 

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger 
eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i 
anlægsperioden og/eller i driftsfasen? 

Nej 

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse 

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet 

Her er ikke tale om afgivelse af farlige stoffer.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

Nej 

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, 
regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

Ja 

VVM - Miljøforhold
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Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i 
anlægsperioden eller i driftsfasen? 

Nej 

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse. 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-
dokumenter? 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke. Vi er underlagt standardvilkår, som kan betaragtes som BAT/BREF

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja 

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan 
overholdes. 

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Ja 

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja 

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja 

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja 

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja 

VVM - Forhold til BREF

VVM - Projektets placering
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Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej 

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype 
i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

130 meter - mose

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. 350 meter - odder

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 3,4 km

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 5,3 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet? 

Ja 

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Redegørelse:
Til orientering har vi ikke forventninger om at mængderne vil stige betydeligt. De forhøjede mængder af jord og elektronik kan måske også 
tillægges coronapandemien, da mange af de hjemmegående borgere har haft mulighed for at komme på genbrugspladsen.

Andre relevante oplysninger
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Samlet oversigt over bilag 

Tidligere indsendelser

Indsendt dato Fase Fil
20-06-2022 14:52 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/14f32a71-b64b-45dc-85eb-3a371aa7f095
07-04-2022 10:27 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/87cab53d-b71a-4895-b384-c210087fb353

Øvrige forhold

Fortrolighed
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Type:

VilkårsID:

Version:

UDFYLDT 

Type:

VilkårsID:

Version:

K 211 - 20.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Standard vilkår

VK0000000023

14

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene

Støj

– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.

– Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere.

– Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald.

– Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal.

– Aflevering af flasker.

– Knusning af plan- og vinduesglas.

– Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning.

Luftforurening

– Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet 
støvende affald.

– Støv fra læsning af haveaffald.

– Lugt fra opbevaring af haveaffald.

Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand

– Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af 
affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald.

– Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og 
kemikalier.

– Utætte befæstede arealer.

– Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse 
med tankning.

– Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer.

– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.

– Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.

Vilkåret kan ikke besvares 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 1

Standard vilkår

VK0000000182

7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

Forslag til generelle vilkår
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Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

K 211 - 20.4 Standardvilkår 2

Standard vilkår

VK0000000183

3

Beskrivelse

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.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 3

Standard vilkår

VK0000000184

3

Beskrivelse

Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og 
sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 4

Standard vilkår

VK0000000185

3

Beskrivelse

Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 5

Standard vilkår

VK0000000186

3

Beskrivelse

Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de 
forskellige affaldsfraktioner opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 6

Standard vilkår

Forslag til vilkår til indretning og drift
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Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

Type:

VilkårsID:

Version:

VK0000000187

11

Beskrivelse

[Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan ikke besvares 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 7

Standard vilkår

VK0000000188

3

Beskrivelse

Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede 
affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 8

Standard vilkår

VK0000000189

3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en 
anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden 
og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 9 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000190

5

Beskrivelse

Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og 
asbestholdige materialer.
Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 10 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000191

5

Beskrivelse
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Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og 
asbestholdige materialer.
Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 11 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000192

5

Beskrivelse

Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 12 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000193

5

Beskrivelse

Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny 
emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 13 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000194

5

Beskrivelse

Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen 
skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun 
finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 14 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000195

5

Beskrivelse

Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal 
opbevares i lukkede emballager.

Vilkåret kan overholdes: Ja 
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K 211 - 20.4 Standardvilkår 15 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000196

5

Beskrivelse

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier 
opbevares i specialcontainere til farligt affald.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 16 - Farligt affald

Standard vilkår

VK0000000197

8

Beskrivelse

Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en 
tæt opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et 
befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling 
af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant 
og hældning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i 
bygningen/specialcontaineren.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og 
asbestholdige materialer.
Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 17 - Andet affald

Standard vilkår

VK0000000199

3

Beskrivelse

Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 18 - Andet affald

Standard vilkår

VK0000000200

3

Beskrivelse

I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

Vilkåret kan overholdes: Ja 
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K 211 - 20.4 Standardvilkår 19 - Andet affald

Standard vilkår

VK0000000201

3

Beskrivelse

Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i 
sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

Vilkåret kan overholdes: Ja 

K 211 - 20.4 Standardvilkår 20 - Andet affald

Standard vilkår

VK0000000202

3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til 
flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja 
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Udfyld ansøgning

ÆNDRET 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Redegørelse:
Ansøgningen drejer sig om 2 fraktioner på genbrugspladsen hvor nuværende årsmængder fra borgerne overstiger den godkendte mængde.

Jord på genbrugspladsen i Randers: Nuværende godkendelse på 3000 tons sættes op til 8000 tons/år. Alternativ fjernes max mængde helt.

Elektronik(EE) på genbrugspladsen i Randers. Nuværende godkendelse på 300 tons sættes op til 1200 tons/år. Alternativt fjernes max mængde 
helt. EAK koderne det vedrører er 20 01 35 og 20 01 36. 

Det kan være svært at vurdere mængden af farligt affald i vores EE-affald, men hvis vi tager den totale mængde EE-affald, vil kapaciteten her 
ligge på ca. 20 tons. Vi modtager ca. 10-15 tons ugentligt og der afhentes ugentligt.

I 2021 var ca. 10% (60 tons) af EE-affaldet lyskilder, skærme og monitorer Her er der nok størst sandsynlighed for indhold af farligt affald. Så på 
denne del vil max kapacitet være ca. 3 tons.

Ift. vores kapacitet af farligt affald(kemikalier, olie batterier). Vi modtager ca. 4 tons farligt affald om ugen og der afhentes  én gang ugentligt året 
rundt, så kapaciteten her er max. 10 tons

Kapaciteten på vores farlige affald på Randers genbrugsplads erl ca 15 tons

Der bliver ingen ændringer i arbejdsgange og vi vil have svært ved at stoppe modtagelse fra borgerne.

Tidligere redegørelse: 
Ansøgningen drejer sig om 2 fraktioner på genbrugspladsen hvor nuværende årsmængder fra borgerne overstiger den godkendte mængde.

Jord på genbrugspladsen i Randers: Nuværende godkendelse på 3000 tons sættes op til 8000 tons/år. Alternativ fjernes max mængde helt.

Elektronik på genbrugspladsen i Randers. Nuværende godkendelse på 300 tons sættes op til 1200 tons/år. Alternativt fjernes max mængde 
helt.

Der bliver ingen ændringer i arbejdsgange og vi vil have svært ved at stoppe modtagelse fra borgerne.

Beskriv det ansøgte projekt
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