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Afgørelse: Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om 
miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt) ved grundvandssænk-
ning i forbindelse med udvidelse af Djurslands bank, Nordre 
Strandvej 73 – 75, Risskov 

 

SlothMøller har indsendt en anmeldelse efter reglerne om miljøvurdering af 

konkrete projekter (VVM). Djurslands Bank Risskov ønsker at udvide ban-

kens lokaler og har købt naboejendommen (Nordre Strandvej 73) med hen-

blik på at udvide den eksisterende bankbygning fra 2008, herunder opføre 

kælder. I forbindelse med udvidelsen ønskes grundvandsspejlet midlertidigt 

sænket (op til 3 måneder), hvorefter kælderen har nok egenvægt til, at 

sænkningen kan ophøre.  

 

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens1 

bilag 2, punkt 10 m – arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og 

kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 

 

Det skal derfor vurderes om projektet er omfattet om krav om miljøvurdering 

og tilladelse (VVM-pligt) og dermed forudsætter udarbejdelse af en miljøkon-

sekvensrapport, 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 

miljøvurderingsbekendtgørelsen2. 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune afgør hermed, at midlertidig grundvandssænkning i forbin-

delse med udvidelse af Djurslands bank kan gennemføres uden udarbej-

delse af en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21. 

 

 

 

 

 

                                                      
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 selvbetjening 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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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. 

 

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at: 

 

• påvirkningen er midlertidig og kortvarig (3 måneder) 

• påvirkningsradius er lille (125 m) og det vurderes, at indvindingen 

ikke vil påvirke nærved liggende bygninger, da disse vurderes, at 

være normalt funderet 

• der bortledes grundvand fra ikke-forurenede arealer 

• der ikke vil kunne forventes påvirkning af grundvand eller recipient 

 

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 Natura 2000-områder nr. 

233, Brabrand sø med omgivelser væsentligt. 

 

De detaljerede vurderinger fremgår af screeningsnotatet. 

 

Partshøring 

Aarhus Kommune har hørt nedenstående parter, som vurderes at være indi-

viduelt, særligt og væsentligt berørt af det anmeldte projekt. 

 

• Aarhus Vand, som har svaret ”Aarhus Vand har ingen kommentarer 

til den midlertidige grundvandssænkning på Nordre Strandvej 73 – 

75, Risskov. Området ligger uden for de områder hvor der er drikke-

vandsinteresser”. 

 

• Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse, som har svaret 

”CBA Vejdrift har givet tilslutningstilladelse (mail d. 08.03.2018 til Pe-

ter Pallesen, se vedhæftet) til ø500 regnvandsledningen i Nordre 

Strandvej tilhørende CBA med følgende vilkår:  

• Vandmængden forventes at være ca. 11 l/s og i alt 85.000 m3  
• Tidsplan 

o Opstart for udledning forventet marts/april og maksimalt 

3 måneders varighed, Præcis dato for opstart indmeldes 

til CBA umiddelbart inden opstart af udledningen. 
o Forlængelse af udledning udover de 3 måneder skal 

godkendes af CBA på forhånd 
o Afslutning på udledning indmeldes til CBA. 
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• Regnvandsledningen, som ønskes tilsluttes til, er nedstrøms 

ved Bellevue Hallen tilsluttet Aarhus Vands ledning. Denne tilla-
delse er derfor betinget af, at ansøger også får tilladelse til den 
ekstra udledning til ledningen tilhørende Aarhus Vand. Tilla-
delse fra Aarhus Vand fremsendes til CBA. 

• Da der i forvejen er kapacitetsproblemer i regnvandsledninger i 
området, skal udledningen ophæves under kraftige regnskyl og 
ved tegn på kapacitetsproblemer i regnvandsledning. Derudover 
forbeholder CBA sig retten til at ophæve tilladelsen med 24 ti-
mers varsel, hvis det vurderes, at der er problemer med kapaci-
tet i ledningen. 

• Der skal etableres sandfang på egen grund inden udledningen 
til vejareal. Grundejer sørger selv for evt. tømning af sandfang i 
rendestensbrøndend løbende efter behov under udledningsperi-
oden, hvis der udledes til denne. 

• Etablering og placering af selve tilslutningen på regnvandsled-
ningen på Nordre Strandvej skal genere trafikken mindst muligt, 
og skal godkendes af CBA inden tilslutningen etableres. Evt. 
gravearbejder eller råden over vejareal ifm. med dette skal sø-
ges hos CBA – tilladelser: https://www.aarhus.dk/da/er-
hverv/Trafik/Tilladelser.aspx. Herunder vil det også fremgå krav 
til evt. retablering efter tilslutningen. Evt. retablering skal færdig-
meldes og godkendes af CBA. 

 

Herudover kan jeg orientere om, at Thorsten Gram fra Aarhus 

Vand har været i dialog med Peter Pallesen. Ifølge Thorsten har 

han givet tilladelse til, at der udledes ekstra vandmængder til de-

res ledning”. 

 

Derudover har Aarhus Kommune ikke foretaget en yderligere høring, da 

bygherre oplyser, at der ikke er risiko for, at der skulle opstå skader på tæt 

ved liggende bygninger, da disse vurderes at være normalt funderet. 

 

Høring af andre 

Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder i relation 

til det konkrete projekt. Aarhus Kommune har foretaget (intern) høring af ne-

denstående: 
 

• Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, naturgruppen, grund-

vandsgruppen, vandløbsgruppen, spildevandsgruppen, jordgruppe, 

virksomhedsgruppen som alle har svaret ind i screeningsskemaet. 

 

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 tilladel-

ser, som eksempelvis byggetilladelse. 

 

 

https://www.aarhus.dk/da/erhverv/Trafik/Tilladelser.aspx
https://www.aarhus.dk/da/erhverv/Trafik/Tilladelser.aspx
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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-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedfor-

mål. 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 Miljø og Energi, Grøn-

dalsvej 1, 8260 Viby J, miljoeogenergi@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.aar-

hus.dk/annoncer. 

 

 

file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.nmkn.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.borger.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.virk.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.borger.dk
file://///ADM.aarhuskommune.dk/MTM/Faelles/CBM/Plan/VVM/VVM%20generelt/VVM-skabeloner/www.virk.dk
http://nmkn.dk/
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/annoncer
http://www.aarhus.dk/annoncer
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Med venlig hilsen 

 

 

   
 

Sol Strømbo Hansen  Hanne Kaagaard Jensen 

Cand.scient., planlægger  Sagsbehandler 

 

 

 

Kopi til: 

SlothMøller, prp@sloth-moller.dk, att. Peter Pallesen,  

Aarhus Vand, aarhusvand@aarhusvand.dk, att. Thorsten Gram 

Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse byensanvendelse@aar-

hus.dk, att. Bjarke Lindgaard Jensen  

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Byggeri byggesag@mtm.aar-

hus.dk, att. Michael Lund 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, spildevands-gruppen, vand-

miljo@mtm.aarhus.dk, att. Mette Schrøder hansen 

mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:byensanvendelse@aarhus.dk
mailto:byensanvendelse@aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk

