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Tilladelse til krydsning af Aarhus Å i station ca. 30190 meter ved 

matr.nr. 1a Aarhus Markjorder og 7000bm Marselisborg, Århus Jorder  

 

Godkendelsen 

I medfør af vandløbslovens
1
 § 47 og §§ 9 og 17 i bekendtgørelse om vand-

løbsregulering og -restaurering m.v.
2
 meddeles hermed tilladelse til at krydse 

Aarhus Å med højspændingskabel ved styret underboring. Krydsningen 

finder sted ved Vestre Ringgade på matr.nr. 1a Aarhus Markjorder og 

7000bm Marselisborg, Århus Jorder.   

 

Aarhus kommune meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i bekendtgørelse 

om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
2
 til at påbegynde anlægsarbej-

det inden klagefristens udløb. Tilladelsen indebærer ingen begrænsning i 

Miljø- og fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påkla-

get tilladelse.  

 

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår, som bygherre er ansvarlig for 

overholdes: 

 

Vilkår for tilladelsen 

 Anlægsarbejdet ved vandløbet må ikke påbegyndes før Aarhus 

Kommune er adviseret herom. Ligeledes skal Aarhus Kommune ad-

viseres når anlægsarbejdet er afsluttet. 

 Ledningen lægges i vandløbets fulde profil mindst 5 meter under re-

gulativmæssig bund, svarende til kote -5,8 meter DVR90. I ligeledes 

samme dybde føres ledningen mindst 3 meter væk fra vandløbets 

kanter.  

 Ledningen lægges mindst 1 meter under spunsvæggen langs åen.  

 Før gravearbejdet iværksættes skal ansøger tage billeder af vand-

løbsstrækningen til brug som reference ved reetableringen. Billeder-

ne samt koordinater for hvor billederne er taget skal indsendes til 

Aarhus Kommune inden anlægsarbejdet påbegyndes. 

 Arbejdet skal udføres således, at nedstrøms liggende strækninger 

ikke tilføres forurenende stoffer eller påvirkes miljømæssigt uforsvar-

ligt, samt at skadelige opstuvninger undgås.  

                                                      
1
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2
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 Som en del af arbejdets udførelse skal der foretages fornøden re-

etablering og sikring af skråninger/brinker samt foretages oprens-

ning i vandløbet af eventuelt udskredet fyld. 

 Arbejdet udføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningen. 

 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år. 

 

Ansøgningen 

Nordkabel A/S har på vegne af Konstant Net A/S søgt om tilladelse til kryds-

ning af Aarhus Å med et højspændingskabel. Krydsningen udføres ved ret-

ningsstyret underboring. Der etableres starthul til underboringen på Søren 

Frichs Vej og sluthul på pladsen ved Falck Stationen på Trindsøvej.  

 

Ansøger har i ansøgningen oplyst, at arbejdet på Søren Frichs Vej vil være 

indenfor området af en eksisterende gravetilladelse. Der er indhentet tilla-

delse til projektet fra ejeren af matr.nr. 1ad og 1ao Århus Markjorder.  Ansø-

ger har søgt om gravetilladelse for matriklerne ved Vestre Ringgade og Bra-

brandstien.  

 

 
Figur 1: Oversigtskort hvor den røde cirkel markerer placeringen af krydsningen.  
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Figur 2: oversigtskort med angivelse af forløbet af den styrede underboring.  

 

Vandløbet 

Aarhus Å er et offentligt vandløb omfattet af vandløbslovens
3
 § 2. Den aktu-

elle strækning er målsat til godt økologisk potentiale i vandområdeplanerne 

2015-2021. Målsætningen betyder, at der ikke må igangsættes projekter, der 

kan forværre tilstanden i vandløbet eller påvirke muligheden for målopfyldel-

se. Den aktuelle tilstand for Aarhus Å er ukendt økologisk tilstand.  

 

Aarhus Å er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens
4
 § 3. Be-

skyttelsen betyder, at vandløbets tilstand ikke må ændres uden forudgående 

dispensation.  

 

Natur 

Der er ikke registreret arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 

langs den aktuelle vandløbsstrækning.  

 

Internationale beskyttelsesområder og Bilag IV arter 

I henhold til §§ 6 og 7 i habitatbekendtgørelsen
5
 skal kommunen foretage en 

vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Endvidere kan der ikke gives dispensationer, tilladelser eller lignende, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 

dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plan-

tearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 stk. 1 i ovennævn-

te bekendtgørelse. Hvis dette vurderes at være tilfældet, skal der foretages 

                                                      
3
 LBK nr. 127 af 26/01/2017 

4
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5
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en konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området eller 

bilag IV-arterne. En konsekvensvurdering skal sikre, at et projekt ikke har 

negativ indflydelse på naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget 

for det pågældende Natura 2000-område eller på bilag IV-arter generelt. 

 

Der er ca. 2,3 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er område 

233: Brabrand Sø med omgivelser. Udpegningsgrundlaget for det aktuelle 

område er blandt andet naturtyperne næringsrig sø og rigkær samt arterne 

stor vandsalamander, odder og damflagermus.  

 

Der er ikke kendskab til konkrete forekomster af bilag IV arter i projektområ-

det, men Aarhus Å er registreret som potentielt levested for odder.  

 

Det aktuelle projekt vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af ud-

pegningsgrundlag for Natura 2000-området eller eventuelt forekommende 

bilag IV arter. Dette vurderes ud fra, at projektet finder sted på en vandløbs-

strækning nedstrøms Natura 2000-området, og at der i miljømæssig sam-

menhæng er tale om et ukompliceret projekt, der hverken i anlægs- eller 

driftsfasen vurderes at medføre miljømæssige gener.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte vurderes ikke at medføre vandaflednings- eller miljømæssige 

gener, hverken i anlægsfasen eller efter anlæggelse, når det udføres som 

ansøgt, og når vilkårene overholdes. Dette begrundes med, at krydsningen 

udføres, så den ikke påvirker vandløbets profil. Projektet vurderes dermed 

heller ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse i Aarhus Å.  

 

Projektet vurderes ikke at medføre en tilstandsændring i Aarhus Å, og kræ-

ver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens
6
 § 3. 

 

Krydsningen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af hverken Natu-

ra 2000-områder eller bilag IV arter.  

 

Aarhus Kommunes bemærkninger 

 Ansøger er ansvarlig for at indhente de fornødne tilladelser fra de 

berørte grundejere. 

 Omkostningerne ved krydsningen er vandløbsmyndigheden økono-

misk uvedkommende. 

 Vandløbsmyndigheden er uden ansvar for mulige beskadigelser af 

det godkendte anlæg ved vandløbets almindelige oprensning og 

vedligeholdelse. 

                                                      
6 LBK nr. 1122 af 03/09/2018 
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 Ejer er ansvarlig for vedligehold af krydsningen samt opsamling af 

evt. grøde og andet der aflejres. 

 Godkendelsen gælder kun for arbejde udført indenfor vandløbsprofi-

let. 

 

Klagevejledning 

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af: 

1) den, afgørelsen er rettet til, 

2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-

gens udfald og 

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 

Ved klage fra foreninger eller organisationer, kan Miljø- og Fødevareklage-

nævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres 

klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen 

til den følgende hverdag. 

 

Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk:  

 Du skal logge dig på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med 

dit NemID. 

 Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over. 

 Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret for at 

klage. 

 Du kan skrive din klage direkte i portalen. 

 Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, f.eks. en begrundelse for din 

klage eller et billede. 

 Du får en kvittering på e-mail, når du har godkendt din klage og betalt gebyr. 

 Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive. 

 Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura 

i Klageportalen inden kl.  

23.59 på dagen for klagefristens udløb, for at klagen er korrekt indsendt 

 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets hjemmeside.  

  

Gebyret tilbagebetales, hvis: 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen 
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 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberetti-

gelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 

kompetence.  

 

I medfør af § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauering 

m.v.
7
 meddeles der tilladelse til, at anlægsarbejdet kan begyndes inden 

klagefristens udløb, idet vandløbsmyndigheden vurderer, at etableringen af 

krydsningen ikke medfører miljømæssige eller afvandingsmæssige proble-

mer. 

 

Godkendelsen medfører ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til 

at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

Hvis Aarhus Kommune får besked om, at der er indgivet en klage, vil det 

straks blive meddelt ansøger. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thor Joensen   Line Henriette Broen 
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