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Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Århus Å fra bygge-
grube på godsbanearealet 

 
I forbindelse med etablering af en ny pumpebrønd på godsbanearealet, ma-
trikel 845q, Marselisborg, Århus Grunde, meddeles tilladelse til udledning af 
lænset grundvand og overfladevand til Århus Å. 
 
Tilladelse og vilkår fremgår side 2. 
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1. Midlertidig udledningstilladelse 
Der meddeles tilladelse til midlertidig udledning af lænset grundvand og 
overfladevand fra byggegrube på godsbanearealet, matr.nr. 845q, Marselis-
borg, Århus Grunde, til Århus Å (udløb PU58) via Aarhus Vands regnvands-
ledning. Tilslutningspunkt til regnvandsledning og byggegrube samt udled-
ningspunkt i Århus Å ses på nedenstående figur 1. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendt-
gørelse nr. 966 af 23/6/2017), kapitel 9 i spildevandsbekendtgørelsen, nr. 
1469 af 12/12/2017 og bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer 
LBEK nr. 1433 af 21/11/2017. 
 

Vilkår  
a) Udledning af oppumpet vand fra 648 m3 spunset byggegrube skal som 

ansøgt ske via Aarhus Vands regnvandsledning til Århus Å, som vist på 
figur 1.  
 

b) Der må som ansøgt afledes grundvand og overfladevand i 7 uger, uger-
ne 31-37 (perioden 30. juli til 17. september) 2018.  

 
c) Der må maksimalt oppumpes/afledes en total vandmængde på 648 m3 

plus nedbør i perioden ca. 12 m3, i alt 660 m3 vand. 
 
d) Det afledte vand må ikke give anledning til misfarvning, oliefilm eller 

andre uæstetiske forhold i Århus Å. 
 
e) Der skal etableres en vandmåler og føres journal over oppumpet vand-

mængde. Journalen skal fremvises eller fremsendes efter anmodning fra 
tilsynsmyndigheden. 

 
f) Der skal etableres sandfang før tilslutning til regnvandsledningen. 
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Figur 1 viser byggegruben på matr. 845q. Oppumpet vand bliver afledt til Aarhus 

Vands regnvandsledning i området og udledt til Århus Å via udløb PU58 
 
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 grundvandssænkningen ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 
pkt. 10m – arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig 
tilførsel af grundvand) og er dermed ikke screeningspligtigt (Bekendtgørelse 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) nr. 448 af 10/05/2017). 
 
Baggrund for vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse 
med en pumpestation ved Godsbanearealet, Skovgaardsgade, 8000 Aarhus 
C, der forventes at løbe i perioden fra uge 31 til uge 37 fra en tæt byggegru-
be på ca. 9 X 9 X 8 m (648 m3), hvor der vibreres spuns ned i intakt og fed 
ler ikke er omfattet af projektbegrebet i VVM-bekendtgørelsens bilag 2.  
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Det skyldes, at der er tale om en mindre mængde vand, der i en mindre 
periode ønsket midlertidigt sænket fra en tæt byggegrube og som pumpes 
væk via regnvandsledning.  
 
2.2. Byggeloven 
Ansvaret for gennemførelsen af grundvandssænkningen ligger hos ansø-
ger/bygherre, der dermed også har ansvaret for at sikre, at grundvands-
sænkningen ikke medfører sætningsskader på omkringliggende bygninger 
og anlæg, jf. Byggelovens § 121.   
 
Til vurdering af risiko for skader på omkringliggende bygninger vurderer 
ansøger, at da der er tale om en simpel lænsning fra en lukket byggegrube 
ikke vil være risiko for 3. mands ejendom.              
 
2.3. Vandforsyningsloven 
For oppumpningen gælder at: 

• den er af mindre end 2 års varighed 
• der ikke findes vandindvindingsanlæg inden for 300 meter fra lokali-

teten 
• der samlet set forventes oppumpet max. 660 m³ vand 

 
På denne baggrund kræver bortledningen af grundvandet ikke tilladelse, jf. 
vandforsyningsloven § 26 stk. 2. 
 
2.4. Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 
og Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV 
Udledningspunktet i Århus Å ligger ca. 3 km nedstrøms habitatområde 233, 
”Brabrand Sø med omgivelser” og 18 km vest for habitatområde 47, ”Beg-
trup Vig og kystområder ved Helgenæs”.  
Midlertidig udledning af grundvand og overfladevand vil ikke få væsentlig 
indflydelse på Natura 2000-områderne eller yngle- eller rastesteder for bilag 

IV-arter (Odder i Århus Å og 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. 
 

                                                      
1 Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14/10/2010 
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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. 
 
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 

Per Aarsleff A/S har på vegne af Aarhus Vand A/S, ansøgt om midlertidig 
tilladelse til udledning af grundvand og overfladevand fra byggegrube ifbm. 
etablering af en ny pumpestation på Godsbanearealet, matr. 845q, Marse-
lisborg Århus Grunde. 
Vandet tilsluttes Aarhus Vands regnvandsledning i området (ø700) der udle-
der i Århus Å, udløb PU58 (se figur 1).  
Ansøger har indhentet tilslutningsaccept hos Aarhus Vand og der er ikke 
stillet krav om et maksimalt afledningsflow i ledningen. 
 



 

 

8. juni 2018 
Side 6 af 7 

Spunsning af byggegrube 
Ansøger har oplyst, at der spunses omkring byggegruben (9x9x8 meter), og 
da der spunses ned i fed ler, forventes der ikke indtrængning af grundvand 
fra omkringliggende arealer. 
 
5. Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs bemærkninger 
Recipient, Århus Å 
Den del af Århus Å, der løber umiddelbart nedstrøms vejgrøften, er målsat 
”Godt økologisk potentiale” jf. MiljøGIS og ”Bekendtgørelse om miljømål”[1].  
Der er ingen nyere vandløbsbedømmelse på strækningen. Ifølge statens 
MiljøGIS 2015-21 er den samlede tilstand på strækningen ”ukendt”. 
 

Opfyldelse af målsætningen 
Det vurderes, at den ansøgte midlertidige udledning af grundvand-
vand/overfladevand ikke vil forhindre opfyldelse af målsætningen for Århus Å 
på strækningen nedstrøms Godsbanen.  
 
Begrundelse herfor er, at der tages de nødvendige forholdsregler ved etab-
lering af sandfang, udledningen er midlertidig og af meget lille størrelse. 
 

Jordforurening og grundvand 
Der er kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 på matriklen, men Per 
Aarsleff har udført undersøgelser på arealerne.  
 
En grundvandsanalyse har vist er der kun er tale om et lavt indhold af olie-
stoffer (totalkulbrinter, BTEX og PAH). Teknik og Miljø tillader derfor at 
lænsning af grundvand indenfor byggegruben må tilsluttes til regnvandssy-
stemet uden forudgående rensning.  
Da byggegruben forventes tæt for indtrængende grundvand, betragtes til-
løbende vand efter lænsningsperioden at være overfladevand, der oppum-
pes og udledes via regnvandssystemet. 
 
6. Underretning om afgørelsen 
Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger (afgørelsens adres-
sat): 
 

Per Aarsleff A/S v/Dirch Christian Hald, (dch@aarsleff.com) 
Aarhus Vand v/Lasse Hansen, (lah@aarhusvand.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) 
                                                      
[1] Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsfo-
rekomster, nr. 795 af 24/06/2016 
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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 
 
 
 

 
 

 


