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Afgørelse om, at projekt om udvidelse af gasmotoranlæg på Viby Ren-
seanlæg ikke er omfattet krav om miljøvurdering og tilladelse efter mil-
jøvurderingsloven 

 

Viby Renseanlæg har den 23. marts indsendt en ansøgning til Aarhus Kom-

mune, om at gennemføre et projekt om udvidelse af eksisterende gas motor 

anlæg etablering af gasmotoranlæg på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155, 

8260 Viby J. Ansøgningen er indsendt af Aarhus Vand. 

 

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte ansøgningsskema 

samt screeningsnotat.   

 

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven1, 

bilag 2, punkt 3 a) ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt 

vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)” pga. strømproduktion, og at 

der derfor skal foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om 

miljøvurdering og tilladelse i medfør af lovens § 21. 

 

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til be-

stemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes 

en miljøkonsekvensvurdering). 

 

Aarhus Kommune lægger ved vurderingen til grund, at der er tale om en ud-

videlse af eksisterende anlæg, ved udvidelsen af aktiviteten bliver projektet 

omfattet af lovens bilag 2, punkt 3a pga. strømproduktion 

 

Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til lovens § 17, 

stk. 1, vurdere, om projektet er omfattet om krav om miljøvurdering og tilla-

delse. 

 

 

 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune finder, at det ansøgte projekt om udvidelse af gasmotor-

anlægget på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155, 8260 Viby J. ikke er omfat-

tet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Pro-

jektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvens-

rapport og uden kommunens tilladelse jf. lovens § 15. 

 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete projekter (VVM). 
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Aarhus Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplys-

ninger i det indsendte ansøgningsskema samt ansøgers eventuelt supple-

rende oplysninger om projektet.  

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 

(Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal 

underkastes en miljøkonsekvensvurdering). 

 

Aarhus Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsent-

lig indvirkning på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og 

tilladelse navnlig lagt vægt på: 

 

• At projektet ikke medfører risiko for væsentlig påvirkning af områ-

dets grundvandsforekomster. 

• At projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af områdets land-

skabelige værdier. 

• At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

områder eller have væsentlig betydning for bilag IV-arter. 

 

Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af 

vedlagte screeningsnotat. 

 

Aarhus Kommune bemærker herudover, at projektet efter kommunens vur-

dering ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i for-

hold til Vandområdeplanerne, og at det ikke vil påvirke Natura 2000-områder 

nr. 233, Brabrand Sø og omgivelser væsentligt. 

 

 

 

 

 

Høring af berørte myndigheder og parter 

Aarhus Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring af berørte 

myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1, og af eventuelle 

parter, der efter kommunens vurdering kan have en væsentlig, individuel in-

teresse i sagens udfald.  

 

De udpegede berørte myndigheder og eventuelle parter fremgår af vedlagte 

screeningsnotat.  

 

Indkomne bemærkninger er kort refereret i vedlagte screeningsnotat, og er 

indgået i Aarhus Kommunes samlede vurdering af, om projektet er omfattet 

af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
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Anden lovgivning mv. 

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der 

ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse, ikke er taget stilling til evt. andre 

nødvendige tilladelser, som f.eks. byggetilladelse, godkendelse af vejtilslut-

ninger eller lignede. 

 

 

 

 

 

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. Disse 

link fører dig til klageportalen: www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er til-

gængelig 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 hvilket er den 25.09.2020. 

 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 

gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.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, Teknik og Miljø, Karen Blixens 

Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: pbm@mtm.aarhus.dk, der herefter vide-

resender anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-

relse 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.  

 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
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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. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

 

 

 

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager Mette Noe-Nygaard Rasmussen 

Kst. afdelingschef  Biolog 

 

 

 

 

Bilag:  

1: Screenings notat  

2: Ansøgningsskema 

 

 

Kopi til: 

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Energistyrelsen. 

Energinet. 

Østjyllands brandvæsen 

 

 

 

http://www.aarhus.dk/annoncer
http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:mst@mst.dk

	bmkReturnAddress
	bmkReceiver
	bmkOrgSender
	bmkSender
	bmkStart
	bmkRegards

