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Midlertidig tilladelse til lænsning af grundvand og udledning af overfla-

devand til FTL-havnen fra byggegrube på Nicoline Kochs Plads 

 

I forbindelse med byggeprojekt på Nicoline Kochs Plads meddeles tilladelse 
til udledning af lænset grundvand og overfladevand til FTL-havnen via udløb 
PU120 og PU121. 
 
Tilladelse og vilkår fremgår side 2. 
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1. Midlertidig udledningstilladelse 

Der meddeles tilladelse til midlertidig udledning af lænset grundvand og 
overfladevand indenfor spuns på Ø4, matr.nr. 2148ek, Århus Bygrunde, til 
FTL-havnen/Århusbugten (udløb PU120 og PU121) fællesprivat regnvands-
udløb (ansøger har indhentet tilslutningsaccept fra ejer). Tilslutningspunkt til 
udløbet ses på nedenstående figur 1. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (LBEK nr. 
1121 af 3/9/2018), kapitel 9 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) Lænsning af oppumpet grundvand og udledning af overfladevand fra ca. 

10.000 m2 spunset område skal ske via udløb PU120 og PU121, som 
vist på figur 1.  

 
b) Der må som ansøgt maksimalt lænses 20.000 m3 grundvand indenfor 6 

mdr. i perioden december – juni 2019. 

 
c) Der må som ansøgt afledes regnvand i hele byggeperioden (fra decem-

ber 2018 til efterår 2022). Den samlede regnmængde estimeres til 8.000 
m3/år.  

 
d) Aflednings flow må maksimalt være 30 l/s, med et gennemsnitligt flow på 

2,5 l/s. 
 
e) Det afledte vand må ikke give anledning til misfarvning, oliefilm eller 

andre uæstetiske forhold ved udløbet. 
 
f) Der skal etableres en vandmåler og føres journal over oppumpet vand-

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

 
g) Der skal etableres sandfang før tilslutning til udløbet. 
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Figur 1. Det oppumpede vand udledes via udløb PU120 og PU121  
 
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 grundvandslænsning over 3 må-
neder indenfor et tæt spunset område ikke er omfattet af projektbegrebet i 
VVM-bekendtgørelsens bilag 2. 
 
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.   
 

                                                      
1 Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14/10/2010 
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Ansøger har oplyst den 27. august oplyst, at en geoteknisk risikovurdering er 
under udarbejdelse og den indsendes til Teknik og Miljø sammen med an-
søgning om byggetilladelse.              
 
2.3. Vandforsyningsloven 
For oppumpningen gælder at: 

• Der er ikke tale om en egentlig grundvandssænkning, men en læns-
ning indenfor spuns og denne afledning er af mindre end 2 års va-
righed 

• der ikke findes vandindvindingsanlæg inden for 300 meter fra lokali-
teten 

• der samlet set forventes oppumpet max. 20.000 m³ grundvand.  
 
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 
Udledningspunkterne ligger ca. 18 km vest for habitatområde 47, ”Begtrup 
Vig og kystområder ved Helgenæs”.  
 
Den midlertidig udledning af grundvand og overfladevand vurderes ikke at få 
væsentlig indflydelse på Natura 2000-områderne eller yngle- eller rasteste-

der 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.  
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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 

NIRAS har på vegne af Nicolinehus A/S ansøgt om midlertidig tilladelse til 
udledning af grundvand og overfladevand fra et nyt byggeprojekt på Nicoline 
Kochs Plads.  
 
Byggegrubeindfatning udføres som en tæt spuns af stål, som monteres med 
cut-off i lerlaget. Ved opvarmede områder i kælder etableres dobbeltkon-
struktion med vandtæt kældervæg i in-situ beton. Ved ikke opvarmede rum 
svejses spunslåsene til sikring af grubens vandtæthed. 
 

Der er tale om sokkelgrund og i den permanente situation vil det være mini-
malt, hvad der kommer af vand i gruben. Der drænes under bundpladen og 
pumpes til regnvandsledning. I byggeperioden pumpes til regnvandslednin-
ger med direkte udledning til havnebassin. Der er indhentet tilslutningsac-
cept fra ledningsejer. Samlet vandmængde – 20.000 m3. 
 
Da byggegruben er tæt, forventes det tilstrømmende vand kun at omfatte 
nedbør. Nedbøren afhænger af tidsperioden, men ligger ca. på 800 mm/år, 
og med et areal på ca. 10.000 m2 for kælderen giver det ca. 8.000 m3 regn-
vand/pr år. Dette forventes tilvejebragt ved simpel lænsning 
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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, hvor der skal bygges.  
Region Midt har udtalt, at arealet mht. jordforurening (olieprodukter) ikke 
vurderes at udgøre en risiko for forurening af overfladevandet i området. 
 
Der er udtaget vandprøver fra 2 boringer (B301 og B302 ses i rød cirkel i 
nedenstående figur), som viser en overskridelse af de generelle miljøkvali-
tetskrav og maksimumkoncentrationen for hhv. Flouranthen og Pyren i for-
hold til miljøkvalitetskriterierne i BEK om miljømål (se nedenstående tabel).  
 

Stof Målt koncen-
tration µg/l 
B301-1-1 

Målt koncen-
tration µg/l 
B302-1-1 

Miljøkvalitetskrav 
µg/l 

Flouranthen 0,14 0,027 0,0063 

Pyren 0,095 0,040 0,0017 

Benz(a)pyren <0,01 <0,01 0,00017 

Dibenzo(a,h)anthracen <0,01 <0,01 0,00014 

 
Gennemsnittet (0,0675 µg/l) for de 2 Pyrenanalyser ligger 40 gange over 
miljøkvalitetskravet og gennemsnittet for Flouranthen (0,0835) ligger ca. 13 
gange over miljøkvalitetskravet. Der er ikke fundet overskridelser af miljø-
kvalitetskravet for de øvrige PAHére, som der er analyseret for.  

                                                      
[1] Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsfo-
rekomster, nr. 795 af 24/06/2016 
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Teknik og Miljø vurderer, at der som minimum sker en umiddelbar fortynding 
på en faktor 50, ved udløbet i havnebassinet.  
 
Arealet er før spunsning i forvejen i kontakt med havnebassinet, hvor der 
vurderes at ske en vand- og stofudveksling. Desuden er udledningen af 
vand med miljøfremmede stoffer midlertidig og kortvarig, da arealet er ind-
rammes af en tæt spuns  og derfor vurderes udledningen ikke at udgøre en 
forøget risiko for forurening af FTL-havnen. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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/Jesper Schack Fønss Bach, (jesbac@hercules.dk) 
Niras v/Jette Karstoft, (jkt@niras.dk) 
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Aarhus Vand A/S v/Lasse Hansen, (lah@aarhusvand.dk) 
Aarhus Kommune, Drift og Anlæg v/Anette Nathan 
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 
 

 
 

 
 


