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 Afgørelse: Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse(VVM-pligt) ved etablering af jordvold 
på Langengevej 40, 8240 Risskov 
 
 
Den Frivillige Forening Langengevej 40 har gennem Jord.dk ved Rolf Mørk 
Nielsen indsendt en anmeldelse efter reglerne om miljøvurdering af konkrete 
projekter (VVM). Projektet omfatter etablering af en jordvold ved genanven-
delse af ca. 12.000 m3 let forurenet jord.  
 
Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens1 
bilag 2, punkt 11b ”anlæg til bortskaffelse af affald”. 
Det skal derfor vurderes om projektet er omfattet om krav om miljøvurdering 
og tilladelse (VVM-pligt) og dermed forudsætter udarbejdelse af en miljø-
konsekvensrapport, inden det kan tillades. 
 
Aarhus Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af 
bestemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i 
miljøvurderingsbekendtgørelsen 2. 
 
 
Afgørelse 
Aarhus Kommune afgør hermed, at projektet for jordvolden på Langengevej 
40 i Risskov kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvens-
rapport jf. miljøvurderingslovens § 21. 
 
Vurderingen er foretaget med baggrund i bygherrens oplysninger og efter 
miljøvurderingslovens bilag 6.  
 
Vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat, hvor det konkluderes, at 
projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og der-
med kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
 
                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 
2 Bekendtgørelse nr. 447 af 10/05/2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetje-
ning m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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 forventes afsluttet senest to år efter godkendelse af projektet 
 ikke vil påvirke de trafikale forhold væsentligt 
 ikke udgør nogen risiko i forhold til drikkevandsinteresser 
 etableres på en mark i landzone  

 
Det skal eksplicit bemærkes, at Aarhus kommune har vurderet at projektet 
ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i forhold til 
Vandområdeplanerne og at det ikke vil påvirke nærmeste Natura 2000-
område (Brabrand Sø) væsentligt. 
 
De detaljerede vurderinger fremgår af screeningsnotatet. 
 
Partshøring 
Aarhus Kommune har foretaget partshøring af de naboer, som vurderes at 
kunne blive individuelt, særligt og væsentligt berørt af det anmeldte projekt. 
Der er indkommet to høringssvar fra de partshørte i høringsperioden.  
Indsigelserne beklager begge støjvoldens forventede højde på 7 meter, som 
vil fjerne deres udsigt. Desuden betvivles støjeffekten ved støjvolden.  
 
Indsigelserne er besvaret med en henvisning til industribebyggelsen kan 
tillades til 10 meter i området, hvorfor en støjvold i kun 7 meter i naturmate-
rialer er at foretrække. Derudover er den støjskærmende effekt dokumente-
ret. 
 
Høring af berørte myndigheder 
Aarhus Kommune har udpeget og hørt følgende berørte myndigheder: 
 

 AffaldVarme har i svar af 2. januar 2017 udtalt at projektet godken-
des idet respektafstande til transmissionsledningen overholdes. 

 Moesgaard Museum anser det ikke for nødvendigt at foretage ar-
kæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. 

 
Anden lovgivning m.v. 
Der gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse, om at der ikke er 
krav om miljøvurdering, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilla-
delser, som eksempelvis byggetilladelse, godkendelse af vejtilslutninger, 
eller miljøgodkendelse. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer 
mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-
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formål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og Fødevareministeren. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som 
du finder et link til på forsiden af www.nmkn.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. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 
uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 
 
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/. 
 
Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer 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 be-
grundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Aarhus Kommune, Cen-
ter for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, miljoeogener-
gi@aarhus.dk, 
der herefter videresender anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 
6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på 
eget ansvar.  
 
Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, 
herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen. 
 
Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside 
www.aarhus.dk/annoncer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Birgitte Kloppenborg-Skrumsager  Anne Haarmark 
Gruppeleder    Sagsbehandler 
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Kopi til: 
Grundejer Den Frivillige Forening, Langengevej 40, 8240 Risskov: 
Kay Hougaard, Langengevej 40, 8240 Risskov,  
att.:    rolf.m.nielsen@jord.dk  
 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen erst@erst.dk  
 
Region Midtjylland  jordforurening@ru.rm.dk 
Moesgaard Museum  info@moesgaardmuseum.dk  
AffaldVarme   allum@aarhus.dk 
CME, Jordgruppen  jord@mtm.aarhbus.dk 
CME, Byggeri   byggesag@mtm.aarhus.dk 
 
   
 


