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VVM-tilladelse: til etablering af en naturgasledning til procesfor-
mål til Aarhus havn via Hasselager  

HMN GasNet P/S har søgt om tilladelse til etablering af en naturgasled-
ning fra Sabro via Hasselager til Aarhus havn. 

Naturgassen skal anvendes til procesformål, da varmeforsyningsplanen 
for de centrale dele af Aarhus ikke giver mulighed for anvendelse af na-
turgas til individuel opvarmning. 

Der skal etableres en ca. 27 km lang gasledning i stål på op til Ø 
168.3mm og med et tryk på op til 50 bar til transport af naturgas samt 
bionaturgas til procesformål. Dertil kommer distributionsledninger på 
havnen og ved Hasselager på samlet ca. 5 km. 

Til at betjene ledningen skal der etableres 3 M/R stationer (Måler/Regu-
lator stationer) ved: 

• Blåvej ved den eksisterende ventilgruppe
• Hasselager nord for busremisen
• Aarhus Havn nord for Østhavnsvej/Sumatravej

Aarhus Byråd finder det væsentligt, at virksomhederne i Hasselager om-
rådet og på Aarhus havn får adgang til at vælge naturgas eller bionatur-
gas som procesenergi. 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og en VVM redegørelse. 

Der har været en offentlighøring af materialet fra den YY og til den ZZ. 

Der var i høringen to alternative forslag til linjeføringer: 
• Et alternativ via Saralyst Allé i stedet for via Christian X’s Vej (A)
• Et alternativ via Sumatravej i stedet for via Tangkrogen (B)

HMN GasNet P/S 



  

Side 2 af 5 
 

På baggrund af den offentlige høring, har Aarhus byråd vurderet, at de samfundsmæssige 
fordele klart opvejer de miljømæssige ulemper og derefter besluttet at tillade projektet 
med linjeføring via Saralyst Allé og Sumatravej. 
 
Afvejningerne fremgår af den sammenfattende redegørelse, der er vedlagt som bilag. 
 
Vilkårene 5-15 er indsat for at minimere risikoen for uforudsete miljøpåvirkninger og er 
normal praksis ved anlægsarbejder med lange ledningsforløb. Vilkårene 16-17 er indsat 
for ikke at forhindre etableringen af en ny Marselistunnel. 
 
Afgørelse 
Der meddeles hermed VVM-tilladelse til etablering af en naturgasledning fra Blåvej ved 
Sabro via Hasselager til Aarhus Havn med tilhørende M/R stationer og PE ledninger til di-
stribution i erhvervsområderne på op til 4 bar. 
 
Realiseringen skal baseres på det projekt der er beskrevet i VVM redegørelsen, en ledning 
til procesenergi til Aarhus havn via Hasselager. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

1. At ledningen etableres via Saralyst Allé alternativet 
2. At ledningen etableres via Sumatravej alternativet 
3. At ledningen etableres inden for den linjeføring der er reserveret via kommune-

plantillæg nr. 115, jf. bilag 
4. At ledningen ikke anvendes til individuel opvarmning eller direkte opvarmning af 

boliger samt kontorer som ikke ligger i forbindelse med produktion der anvender 
gas. 

5. At anlægsarbejdet varsles naboerne og andre ledningsejere i mindst 3 uger inden 
start. 

6. At der som udgangspunkt ikke arbejdes uden for normal arbejdstid, jf. Aarhus 
kommunes praksis for anlægsarbejder1.  

7. Arbejde uden for normal arbejdstid kan undtagelsesvis aftales ved steder langt fra 
naboer og kritiske veje – i givet fald skal naboerne varsles og ved væsentlige gener 
tilbydes alternativ overnatning. 

8. At der ved fældning af træer tages udgangspunkt i Miljøministeriets retningslinjer 
for beskyttelse af flagermus og trærugende fugle. 

9. At oplag samt håndtering af brændstof og olie placeres så langt fra vandløb og 
vandforsyningsboringer at der ikke er risiko for en påvirkning af disse ved 
uheld/spild. 

                                           
1 https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Gener-fra-stoej-stoev-og-vibratio-
ner.aspx 
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10. At der passende steder i ledningstraceet placeres (f.eks. bentonit) spærringer så 
ledningsgraven ikke kommer til at virke som dræn. Det gælder særligt i nærheden 
af vandløb og boringsnære beskyttelsesområder2. 

11. At der anvendes underboring minimum de steder hvor det er beskrevet i VVM rede-
gørelsen 

12. At der ved underboringer målrettet arbejdes med at sikre vandløb i nærheden mod 
udslip af boremudder (bentonit) 

13. At passage af kryds på indfaldsvejene, der gennemføres ved opgravning, så vidt 
muligt foretages i sommerferieperioden 

14. At M/R-stationen ved Hasselager skærmes med beplantning, hvor der anvendes 
naturligt forekommende træer og buske 

15. At der ved Kongevejen tages hensyn til rødderne på de store træer 
16. At ledningen ved Sumatravej udformes, så den i givet fald kan omlægges i forbin-

delse med etablering af Marselistunnelen. 
17. Og at eventuel omlægning af ledningen ved Sumatravej i forbindelse med etable-

ring af Marselistunnelen betales af HNM GasNet.  
 

Distributionen fra M/R stationerne foretages med 4 bar PE ledninger til aftagere som an-
vender proces energi i Hasselager og på havnen. Det er Aarhus kommunes vurdering at 
de er omfattet af VVM tilladelsen, da formålet med naturgasledningen er levering af natur-
gas til procesformål i de to områder. Det er også Aarhus kommunes vurdering at der ikke 
er væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med PE distributionsledninger på 4 bar i er-
hvervsområder.    
 
Det skal for distributionsledninger med højere tryk eller distributionsledninger over væ-
sentlig længere afstande uden for erhvervsområderne i nærheden af M/R stationerne vur-
deres om de skal VVM screenes. 
 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 2, stk. 8, nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. de-
cember 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning jf. overgangsordningen i Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM)1) - Lov nr. 425 af 18/05/2016 Lov nr. 448 
af 10/05/2017, da ledningen er anmeldt den 24 april 2014 og dermed før ændringen af 
VVM reglerne.  
 
VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens § 56, stk. 1. 
 
Partshøring 
Planafdelingen har ikke foretaget partshøring af parter,  

• da planlægningen omfatter en større ubestemt kreds og der har været en offentlig 
proces i forbindelse med både VVM og kommuneplantillæg 

                                           
2 Der anvendes sand som understøtning af ledningen og derved kan ledningsgraven virke 
som et dræn. Der er derfor indsat et vilkår som skal forhindre en miljøpåvirkning. 
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• og da der i forbindelse med detailplanlægningen vil blive en dialog med lodsejerne 
om mindre justeringer af linjeføringen.  

 
Anden lovgivning 
I forbindelse med denne afgørelse er det tillige vurderet, at det tilladte ikke forventes at 
kunne påvirke et Natura 2000 område væsentligt, at kunne beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter eller at kunne ødelægge strengt 
beskyttede plantearter på habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7 stk. 1 nr. 1 i Bekendtgørelse 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter – nr. 926 af 27/06/2016. 
 
Der gøres opmærksom på, at der herudover ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige 
tilladelser, som eksempelvis byggetilladelse, godkendelse af vejtilslutninger, etablering af 
ledningen i offentlige veje, tilladelse til passage af vandløb, tilladelse fra Vejdirektoratet til 
krydsning eller placering inden for vejbyggelinjer mm. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i planlo-
vens §§ 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdæk-
kende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har be-
skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og Fødeva-
reministeren ved Miljøstyrelsen. 
 
Klage skal være skriftlig og indsendes via klageportalen – se vejledning på 
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/ . Klagen skal være modtaget af Aarhus Kom-
mune via klageportalen senest ved kontortids ophør 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af VVM-tilladelsen sker på eget an-
svar. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder 
kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen. 
 
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genopta-
gelse, betales et gebyr som fremgår af nævnets hjemmeside.  
 
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/annon-
cer. 
 
 

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
http://www.aarhus.dk/annoncer
http://www.aarhus.dk/annoncer
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Med venlig hilsen 

Anne Schmidt Andersen 

Bilag: 
1. Kommuneplantillæg for Naturgasledning til Aarhus havn
2. Sammenfattende redegørelse

Kopi til: 
HMN GasNet P/S 
Sweco 
Vejdirektoratet 
Banedanmark 
Miljøstyrelsen 
Erhvervsstyrelsen 
Aarhus Kommune 

• CME
• Affaldvarme
• CBA

Østjyllands brandvæsen 

Holme fjernvarme 
Fællesrådet for Holme-Skåde 
Aarhus bybusser 
Aarhus havn 




