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Midlertidig tilladelse til udledning af borevand til FTL-havnen i forbin-

delse med etablering af jordankre ved byggeriet Nicolinehus på Nicoli-

ne Kochs Plads 

 
I forbindelse med byggeprojekt på Nicoline Kochs Plads meddeles tilladelse 
til udledning (tilslutning) af borevand til FTL-havnen via regnvandsudløb 
PU120 og PU121. 
 
Tilladelse og vilkår fremgår side 2. 
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1. Midlertidig tilslutningstilladelse 

Der meddeles tilladelse til midlertidig udledning af borevand fra etablering af 
jordankre på Ø4, matr.nr. 2148ek, Århus Bygrunde, til FTL-
havnen/Århusbugten (udløb PU120 og PU121) fællesprivat regnvandsudløb 
(ansøger har indhentet tilslutningsaccept fra Aarhus Vand A/S). Tilslutnings-
punkt til udløbet ses på nedenstående figur 1. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (LBEK nr. 
1121 af 3/9/2018), kapitel 7 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 
12/12/2017) og bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer (BEK 
nr. 1433 af 21/11/2017). 
 

Vilkår  
a) Tilslutning af borevand fra projektet skal ske via udløb PU120 og PU121, 

som vist på figur 1.  
 
b) Der må som ansøgt maksimalt afledes 15.000 m3 borevand i perioden 

ultimo januar til primo juli 2019. 

 
c) Aflednings flow må maksimalt være 100 m3/dag, med et maksimalt flow 

op til 5 l/s. 
 

d) Der skal som ansøgt etableres sedimentationsanlæg til sikring af, at der 
ikke udskylles sediment til FTL-havnen og at der ikke sker tilstopning af 
rør. 

 
e) Det afledte vand må ikke give anledning til misfarvning, oliefilm eller 

andre uæstetiske forhold ved udløbet. 
 

f) Der skal udtages vandprøve til analyse for de stoffer som er angivet i 
bilag 1. Prøverne skal udtages i løbet af den første uge arbejdet er gået i 
gang. 

 
g) Hvis analyserne viser, at borevandet er forurenet i en grad der kræver 

rensning inden udledning, skal vandet øjeblikkeligt og som ansøgt tilslut-
tes spildevandsledning til Marselisborg Renseanlæg. Teknik og Miljø og 
AarhusVand skal informeres om tilslutning til renseanlæg. 

 
h) Hvis der afledes til renseanlæg skal der betales vandafledningsbidrag jf. 

Aarhus Vands betalingsvedtægt. 
 
i) Der skal etableres en vandmåler og føres journal over oppumpet vand-

mængde. Journalen skal fremvises eller fremsendes efter anmodning fra 
tilsynsmyndigheden. 
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Figur 1 og 2. Det oppumpede vand udledes via udløb PU120 og PU121. Byggefeltet 

ligger indenfor spuns (vist med sort rektangel). Jordankrene etableres hele vejen 

rundt udenfor spuns som vist på nedenstående figur.  

 

 

 
 



 

 

28. januar 2019 
Side 4 af 7 

2. Forhold til anden lovgivning 
Denne tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det er 
ansøgers eget ansvar at indhente tilladelser/godkendelser efter anden lov-
givning. 
 

2.1. VVM-screening 
Projektet er vurderet på baggrund af oplysninger fra ansøger. Det vurderes, 
at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, jf. be-
kendtgørelsen (VVM) (nr. 1470 af 12/12/2017). 
 
2.2. Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 
og Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV 
Udledningspunkterne ligger ca. 18 km vest for habitatområde 47, ”Begtrup 
Vig og kystområder ved Helgenæs”.  
 
Den midlertidig udledning af borevand vurderes ikke at få væsentlig indfly-
delse på Natura 2000-områderne eller yngle- eller rastesteder for bilag IV-

arter (Marsvin i Århus Bugt).  

 
3. Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt en-
hver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækken-
de foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, 
samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de øn-
sker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100. 
 
En eventuel klage skal sendes elektronisk til Center for Miljø og Energi, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, via Klageportalen på www.borger.dk eller 
www.virk.dk senest den (se forsiden), jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Ved 
indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr på hhv. kr. 900 (privatper-
soner) eller kr. 1.800 (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet (prisniveau for 2017). 
 
Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for 
ikke at benytte Klageportalen.  
 
Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks be-
sked, hvorefter Center for Miljø og Energi vurderer, om afgørelsen skal fast-
holdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages infor-
meres sagens parter herom. 
 



 

 

28. januar 2019 
Side 5 af 7 

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Center for Miljø og Energi klagen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, 
sammen med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen 
sendes samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgi-
ve yderligere bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 
uger efter at de har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttel-
seslovens § 94. 
 
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- 
og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede 
tilladelse. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene 
senest den (se forsiden), jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  
 

Baggrund – Miljøteknisk redegørelse 

 

4. Ansøgning 

Hercules Fundering har på vegne af Nicolinehus A/S ansøgt om midlertidig 
tilladelse til afledning af ”borevand” i.fbm. påbegyndt byggeprojekt på Nicoli-
ne Kochs Plads.  
 
Byggeriet, Nicolinehus skal forankres vha. 700 jordankre som etableres i 
periferien af byggeriet, udenfor spuns. Ankrene består af borerør, ca. ø160, 
som ved etableringen fortrænger/spuler den jord væk som røret bores ned i. 
Rørene bores skråt ned til 25 m dybde 
 
Der bruges hanevand til at skylle det fortrængte jord/materiale væk og der 
bruges ca. 20 m3 vand pr. anker/boring og der fortrænges ca. 0,5 m3 
jord/boring. 
  
Der etableres sedimentationsanlæg, der består af 3-4 containere, som står i 
forlængelse af hinanden, så alt vand skal igennem alle containere. På den 
måde sikres, at vandet der bortledes ikke har sediment med. 
 
Alt efter jordens beskaffenhed vil det køres til en godkendt jordmodtager, 
eller alternativt afhentes af en slamsuger. 
 
Der er indhentet tilslutningsaccept fra Aarhus Vand. Samlet vandmængde – 
15.000 m3. 
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Hvis borevandet viser sig at være forurenet og kræver rensning inden ud-
ledning, ønskes vandet tilsluttet renseanlæg. Det er på forhånd accepteret af 
Aarhus Vand, at vandet kan tilsluttes Marselisborg Renseanlæg. 
 
5. Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs bemærkninger 

Recipient, Århus bugt 
Den del af Århus Bugt, der ligger umiddelbart nord for Aarhus Ø., er målsat 
”God økologisk tilstand” jf. Miljø GIS og ”Bekendtgørelse om miljømål”[1].  
Der er ingen nyere vandløbsbedømmelse på strækningen. Ifølge statens 
Miljø GIS 2015-21 er den samlede tilstand på strækningen ”Moderat”, hvor 
parametrene: Ålegræs, bunddyr og kemisk tilstand ikke opfylder målsætnin-
gen. 
 

Opfyldelse af målsætningen 
Det vurderes, at den ansøgte midlertidige udledning af grundvand-
vand/overfladevand ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for Århus 
Bugt umiddelbart nord for Aarhus Ø.  
 
Begrundelse herfor er, at udledningen er midlertidig og der tages de nød-
vendige forholdsregler ved etablering af sandfang. 
 

Jordforurening og grundvand 
Der er kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 på matriklen og NIRAS har 
udført miljøundersøgelser (jordprøver) på arealerne, indenfor spunsen, hvor 
der bygges.  
Region Midt har udtalt, at arealet mht. jordforurening (olieprodukter) ikke 
vurderes at udgøre en risiko for forurening af overfladevandet i området. 
 
Der er tidligere udtaget jord- og vandvandprøver indenfor spuns.  
Vandanalyserne har for Pyren gennemsnitligt vist et indhold ca 40 gange 
over miljøkvalitetskravet. Gennemsnittet for Flouranthen har vist et indhold 
ca. 13 gange over miljøkvalitetskravet. Der er ikke fundet overskridelser af 
miljøkvalitetskravet for de øvrige PAHére, som der er analyseret for.  
 
Jordprøverne har vist en mindre overskridelse for kravet til nikkel, men den-
ne overskridelse kunne ikke genfindes i vandprøverne. 
 
Teknik og Miljiø vurderer, at der ikke er øget risiko for forurening af FTL-
havnen/Århus Bugt ved udførelse af det ansøgte projekt. 
 
Der er ikke tale om en grundvandssænkning, hvor man fjerner grundvand, 
der kan være forurenet, men at man spuler jord/materiale væk (med rent 
vand) som kun kortvarigt er i kontakt med mulig letforurenet jord/vand. Den 
                                                      
[1] Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsfo-
rekomster, nr. 795 af 24/06/2016 
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mulige forurenede jord som spules op bliver sedimenteret og bortskaffet til 
godkendt modtager, hvis det viser sig nødvendigt. 
 
Til sikring af vandkvaliteten for det udledte vand til FTL-havnen, udtages 
vandprøver til analyse for stofferne angivet i bilag 1. 
 
6. Underretning om afgørelsen 
Følgende er underrettet om afgørelsen ud over grundejer (afgørelsens 
adressat): 
 

Nicolinehus A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (CVR 38630709), 
Hercules Fundering, v/Andreas Christensen, (andrch@hercules.dk) 
Aarhus Vand A/S v/Lasse Hansen, (lah@aarhusvand.dk) 
Aarhus Kommune, Jorder og Landbrugsarealer v/Peter Chr. Trolle, 
(pct@aarhus.dk) 
Aarhus Kommune, Sport og Fritid, v/Søren Clausen, (scla@aarhus.dk) 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 52, 2100 København Ø, (mst@mst.dk) 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsgade 8, 
8940 Randers, (senord@sst.dk) 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
(mail@dkfisk.dk) 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att. Kontorhjælpen v/ Gitte Un-
derbjerg, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk),  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontor, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 
Bredsten, (post@sportsfiskerforbundet.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
(dn@dn.dk) 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, (fr@friluftsraadet.dk), 
CVR-nr: 56230718 
 

 
 

 
 
 



ny bekg.: bekendtgørelse 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af forurenende stof-

fer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Kvalitetskravene ses i 

tabel 3,4 og 5 i bekg. 1625 af 19/12/2017 ”om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand” 
 

Stofnavn 

1) Miljø-
kvalitets-

krav, ge-
nerelt krav 

(µg/l, 

Andet 
overflade-

vand)* 

 Indlands-
vand 

CAS nr. 

Aromatiske kulbrinter     

Benzen 8  10 71-43-2 

Toluen 7,4  74 108-88-3 

Ethylbenzen 2  20 100-41-4 

o-Xylen -   - 

m+p-Xylen -  - - 

Sum xylener (o+p+m) 1  10 1330-20-71 

BTEX (sum) -   - 

Naphthalen 2  2 91-20-3 

Kulbrinter     

Sum kulbrinter (Ben-

zen-C35) 
100** 

 100-1.000 ?? 
- 

PAH-forbindelser     

Naphthalen 2  2 91-20-3 

Acenapthylen 0,13  1,3 208-96-8 

Acenaphthen 0,38  3,8 83-32-9 

Fluoren 0,23  2,3 86-73-7 

Phenanthren 1,3  1,3 85-01-8 

Anthracen (PAH) 0,1   0,1 120-12-7 

Flouranthen (PAH) 0,0063    0,0063 206-44-0 

Pyren 0,0017  0,0046 129-00-0 

Benzo(a)anthracen 
(PAH) 

0,0012 
 0,012 56-55-3 Benz(a)anth-

racen 

Dibenzo(a,h)anthracen 

(PAH) 
0,00014 

 0,0014 
53-70-3 

Chrysen/ Triphenylen 0,0014  0,014 218-01-9 

Benz(a)pyren**** 0,00017 
 0,00017 

50-32-8 

Benzo(b+j+k)flouran-

thene 
****  

 **** 205-99-2 og 207-08-

9 

Indeno(1,2,3-cd)pyren ****  **** 193-39-5 

Benzo(ghi)perylen ****  **** 191-24-2 

Sum PAH (16 EPA) -   - 

(1) Miljøkvalitetskrav for vand fastsat i dette bilag er udtrykt som samlet koncentration i hele vandprøven. For metallerne 

antimon, arsen, barium, bor, chrom, cobolt, kobber, mangan, molybdæn, selen, strontium, sølv, thallium, vanadium, zink, 

cadmium, bly, kviksølv og nikkel gælder miljøkvalitetskravet for vand dog for koncentrationen i opløsning, dvs. den oplø-

ste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm-filter eller behandlet tilsvarende, eller, hvor det specifikt er 

angivet, for den biotilgængelige koncentration. 

(2) Svanemærkede tømidler indeholder acetater/formiater der giver høje [BOD/COD] ved nedbryd-

ningsprocessen. Er problematisk hvis der udledes til recipient. 

aztnbas
Maskinskrevet tekst
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ny bekg.: bekendtgørelse 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af forurenende stof-

fer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Kvalitetskravene ses i 

tabel 3,4 og 5 i bekg. 1625 af 19/12/2017 ”om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand” 
 

 

*Miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelse 1433 af 21/11/2017 om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

**Bekg. 1433 fastsætter ikke kvalitetskrav til totalkulbrinter. I stedet foreslås det tilladelige niveau for 

udledningen fastsat efter hvad der kan forventes i vejvand fra et stærkt trafikeret område1 

****Benz(a)pyren er markør for Indeno(1,2,3-cd)pyren, benz(g,h,i)perylen, benz(k)fluoranthen og 

benz(b)fluoranthen jf. bekg. 439, tabel 5  

                                          

1 Vandplan Sjælland. Miljømæssige konsekvenser for grundvandet ved nedsivning af tag- og vejvand, gråt og sort spil-

devand. Juli 2001. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms 

Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt 


