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Den 18. november 2013 
 
 

VVM-tilladelse: Ændring af vilkår vedr. anlægsarbejde ved Egåen  

 
Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri meddelte 4. december 2012 
VVM-tilladelse til Aarhus Letbane etape 1. VVM-tilladelsen blev meddelt 
på en række vilkår, herunder et vilkår om at anlægsarbejdet skal tilret-
telægges og udføres under hensyn til odder- og flagermusbestandene 
langs Egå, eksempelvis ved at etablering af bropiller og brofag nærmest 
Egåen udføres inden for perioden 1. juli – 1. oktober. 
 
Aarhus Letbane har ansøgt om dispensation fra eller ændring af oven-
nævnte vilkår i VVM-tilladelsen, sådan at der i en kort periode i novem-
ber kan arbejdes fra terræn nær Egåen i forbindelse med opsætning af 
stillads og forskalling til støbning af brofagene over åen. Ansøgningen 
har baggrund i, at det ikke har været muligt at tilrettelægge og udføre 
anlægsarbejdet, således at opsætningen af forskalling kunne afsluttes 
inden 1. oktober i år. 
 
 
Afgørelse 
Ansøgningen imødekommes, idet der hermed meddeles ændring af vilkår 
nr. 14 i VVM-tilladelsen af 4. december 2012 til Letbane i Aarhusområdet 
etape 1, således at vilkår nr. 14 vedrørende hensyn til odder- og flager-
musbestandene langs Egå gives følgende ordlyd: 
 

”14. At anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres under hensyn til 
odder- og flagermusbestandene langs Egå, herunder at arbejdet 
med etablering af bropiller allernærmest Egåen, dvs. de 3 bropil-
ler mellem station 110900 og 110975 (nordgående retning), og 
brofag mellem disse udføres inden for  perioden 1. juli – 1. okto-
ber, og at arbejdet udføres på en måde, så dyrene kan vænne sig 
til forstyrrelsen. Etablering af brofag kan dog foregå uden for 
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ovennævnte periode, såfremt arbejdet foregår i højden med adgang fra tilgræn-
sende brofag og ikke omfatter arbejde på terræn lige omkring åen. I november 
2013 kan dog i begrænset omfang (ca. 10 dage) foregå kørsel med og arbejde fra 
lift omkring åen i forbindelse med montage af stilladsunderstøtning og forskalling 
for brodæk.  
Arbejde om natten skal så vidt muligt undgås, og kan kun finde sted hvis det er 
konstruktionsmæssigt nødvendigt (eksempelvis støbning i kontinuert proces). An-
vendelse af lys skal ligeledes begrænses mest muligt, og såfremt anvendelse af 
sikkerhedsbelysning ikke kan undgås, skal anvendes gult lys, som ikke tiltrækker 
insekter og dermed flagermus.  
Træer og buske, som kan fungere som skjulested for flagermus henholdsvis oddere 
skal så vidt muligt bevares, og ifald fældning af træer ikke kan undgås, skal fæld-
ning udføres i september og oktober. Træer kan dog tillige fældes i juli og august, 
hvis det forinden dokumenteres, at træerne ikke er rastested for flagermus. Efter 
anlægsarbejdets afslutning skal der plantes træer til genetablering af ledelinjerne 
for flagermus. Beplantningen udføres efter aftale med Aarhus Kommune, Natur og 
Miljø. ” 

 
Vilkårsændringen meddeles i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, og i forbindelse hermed er det vurderet, at det an-
søgte ikke forventes at beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for odder, fla-
germus eller andre strengt beskyttede dyre- og plantearter opført på habitatdirektivets bi-
lag IV, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2001 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
Der er ikke hermed taget stilling til eventuelle andre nødvendige tilladelser efter anden 
lovgivning. 
 
 
Bemærkninger 
Vilkårsændringen har til formål at muliggøre kontinuitet i anlægsarbejdet med letba-
nebroen over Egåen under varetagelse af de nødvendige hensyn til opretholdelse af od-
der- og flagermusbestandene i området. 
 
Der er registret forekomst af odder ved Egåen og af flagermus flere steder i og langs Egå-
dalen. Odder og flagermus er strengt beskyttede dyrearter i henhold til EU-habitat direkti-
vets bilag IV, hvorfor der i VVM-tilladelsen er fastsæt vilkår om anlæggets udformning og 
om anlægsarbejdets tilrettelæggelse og udførelse for at sikre, at anlæg og anlægsarbejder 
ikke beskadiger eller ødelægger disse arters yngle- og rasteområder. Herunder er der op-
rindeligt fastsat vilkår om, at anlægsarbejderne allernærmest Egåen gennemføres i perio-
den juli-september, hvor odderen har lettest ved at finde føde og således bedst vil kunne 
klare forstyrrelserne. Anlægsarbejdet kan fortsætte uden for perioden juli-september, hvis 
arbejdet foregår i højden og ikke fra terræn lige omkring åen. 
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I forbindelse med anlæg af letbanebroen over Egåen har det ikke været muligt at tilrette-
lægge og udføre anlægsarbejdet, således at arbejde fra terræn nærmest åen kunne afslut-
tes inden 1. oktober i år. Geotekniske forhold har gjort, at pælefunderingen skulle forøges 
i forhold til det oprindeligt forudsatte og er derfor blev forsinket. Det er dog nået at afslut-
te nedramning af pæle til alle bropiller samt at støbe bl.a. de 3 bropiller nærmest åen, så-
dan som det er forudsat i oprindeligt vilkår nr. 14. Men der mangler opsætning af stillads-
understøtning og forskalling til støbning af brofagene hen over selve åen, idet dette arbej-
de af udførelsestekniske årsager først kan udføres efter opsætning af forskalling på den 
sydligste del af broen. 
 
Stillads og forskallingen løftes på plads med kraner placeret henholdsvis nord og syd for 
de 3 bropiller nærmest åen, og forventes ikke at medføre betydende forstyrrelser ved åen. 
Men det vil være nødvendigt, at mandskabet benytter lift fra terræn for at fastgøre og sik-
re konstruktionen. Disse arbejder forventes at tage ca. 10 arbejdsdage og udføres ultimo 
november måned.  
 
Da de mest forstyrrende aktiviteter er afsluttet i området allernærmest Egåen, og da ar-
bejderne fra terræn alene er mandskabskørsel i en kort periode på ca. 10 dage, vurderes 
den ansøgte udvidelse af perioden, hvor der kan arbejdes fra terræn, ikke at kunne føre til 
beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for odder eller flagermus i 
området. Det er endvidere vurderet, at en eventuel udskydelse af arbejdet til næste som-
mer kunne være mere forstyrrende for odder og flagermus. 
 
I og omkring Egådalen lever flere andre arter, eksempelvis stor vandsalamander, der også 
er strengt beskyttede arter i henhold til EU-habitatdirektivets bilag IV, men det er kun od-
der og flagermus, der er registreret eller fundet egnede levesteder for i det aktuelle områ-
de. Ligeledes er der ikke registreret forekomst af strengt beskyttede plantearter. Vilkårs-
ændringen vurderes derfor heller ikke at kunne føre til beskadigelse eller ødelæggelse af 
yngle- og rasteområder for andre strengt beskyttede arter. 
 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i planlovens 
§§ 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttel-
sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
vendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af miljøministeren ved Na-
turstyrelsen. 
 
Klage skal være skriftlig og indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalk-
værksvej 10, 8100 Aarhus C eller pr. e-mail til planlaegningogbyggeri@aarhus.dk, der vi-
deresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Aarhus 
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Kommune inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes fristen fra annoncens dato. 
 
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genopta-
gelse, betales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klage sende en op-
krævning på gebyret.  
 
Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordningen, herunder om tilbagebetaling af 
gebyret, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder reg-
net fra den offentlige annoncering. 
 
Afgørelsen vil blive annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside 
www.aarhus.dk/annoncer. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lisbeth Errboe Svendsen 
Forvaltningschef 
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