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VVM-tilladelse: udvidelse af Viborgvej til fire spor fra Sommervej 
og til Tilst Vestervej.  
 
Aarhus kommune, Mobilitet har søgt om tilladelse til udvidelse af Viborgvej til 
fire spor på strækningen imellem lyskrydsene fra Sommervej og til Tilst Ve-
stervej. 
 
Mobilitet har som bygherre fået udarbejdet et projekt og peger på en løsning, 
hvor der udbygges mod syd, da der derved påvirkes færrest ejendomme.  
 
Projektet er anmeldt efter de tidligere VVM regler med hjemmel i Planloven, 
fra før lovændringen i 2017 og er omfattet af kravet om miljøvurdering.  
 
Mobilitet har fået Cowi som konsulent til at udarbejde et udkast til VVM (mil-
jøvurdering), som Teknik og Miljø har kommenteret og kvalitetssikret.  
 
Ud fra en prioritering af fremkommeligheden på en af kommunens centrale 
indfaldsveje, har Aarhus Byråd på baggrund af bygherreindstillingen, miljø-
vurderingen samt høringen valgt løsningerne med 

• højre ind og ud til Viborgvej fra fra Holmstruphøj suppleret med en 
ny mulighed for udkørsel via Jernaldervej 

• og med en parallel vej ved Munkemosevej/Bymosevej. 
 
Der har i forbindelse med den offentlige høring været en del kritiske kom-
mentarer til forslaget om at lukke udkørslen til Viborgvej, og projektet er æn-
dret så mulighederne for at køre højre ind og ud på Viborgvej fra Holmstrup-
høj bevares. Der er desuden indsat vilkår om overvågning af gennemkø-
rende trafik på Holmstruphøj. Byrådsmaterialet (punkt 21) med tilhørende 
indstilling, sammenfatning og udvalgsnotat er baggrund for afgørelsen. Der 
er desuden kort og økonomisk materiale i den parallelle bygherreindstilling 
under punkt 20 samme sted. 
 
Afgørelse 
Der meddeles hermed VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej til fire spor fra 
Sommervej og til Tilst Vestervej. Tilladelsen er baseret på det projekt der er 
beskrevet i VVM-redegørelsen suppleret med højre ind, højre ud ved Holm-
struphøj. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. At udvidelsen foretages mod syd som det fremgår af projektet, men 
med tilføjelse af højre ind-højre ud ved Holmstruphøj. 
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2. At vejvand afledes via kloak eller regnvandsbassiner, så forurening 

fra vejarealerne tilbageholdes og ikke direkte udledes til vandløb el-
ler Brabrand sø. 

 
3. At der etableres støjafskærmning ved Eldalen som beskrevet i pro-

jektet og så kommuneplanens grænser for ændring af vejstøj kan 
overholdes  

 
4. At anlægsarbejderne gennemføres ud fra principperne i Aarhuskom-

munes vejledning om bygge og anlægsarbejder samt at der ikke ud-
føres støjende anlægsarbejde i aften og nattetimerne samt i week-
ender og på Helligdage. 
 

5. At der foretages en trafiksikkerhedsrevision af detailløsningerne 
 

6. At støjafskærmningen ved Eldalen tilpasses løsningen med forsat 
udkørsel til Viborgvej 
 

7. At der etableres en omlægning af vejstrukturen i Holmstruphøj, så 
der også kan køres ud via Jernaldervej.  
 

8. At der etableres en parallel vej som forbinder krydset ved Sommer-
vej med Munkemosevej.  

 
9. At overskudjord fra etablering af parallel vejen ved Munkemosevej 

anvendes lokalt til støjdæmpning efter aftale med naboer og grund-
ejerforening. 
 

10. At træer der fældes i forbindelse med etablering af parallel vejen 
genplantes eller erstattes med nye. 
 

11. At der i det første år efter udvidelsen minimum foretages overvåg-
ning af gennemkørende trafik 2 gange på Holmstruphøj og efterføl-
gende ved klager fra beboerne om uvedkommende gennemkørende 
trafik. 
 

12. At der ved anvendelse af Holmstruphøj som gennemkørsel for uved-
kommende trafik i væsentligt omfang foretages trafikdæmpende til-
tag så omfanget reduceres til et niveau der ikke påvirker trafiksikker-
heden i området. 
 

 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 2, stk. 8, nr. 2 og § 7 i Bekendtgørelse 
nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
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virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgø-
relsen), idet projektet, der er anmeldt 7. juli 2014, er omfattet af overgangs-
bestemmelsen i miljøvurderingslovens0F

1 § 57, stk. 8, nr. 2 og i VVM-bekendt-
gørelse nr. 1440 af 23. november 2016, § 17, stk. 2. 
 
I forbindelse med denne tilladelse er det i henhold til § 6, § 7, stk. 1 og § 10 i 
Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (ha-
bitatbekendtgørelsen) vurderet:  

• At det ansøgte projekt ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan skade internationale naturbeskyttelsesområ-
der væsentlig samt 

• At det ansøgte, ikke forventes at beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder for dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV, 
litra a, og ikke forventes at ødelægge plantearter opført på habitatdi-
rektivets bilag IV, litra b.  

 
Det er desuden vurderet, at projektet ikke vil påvirke mulighederne for at 
opnå den ønskede tilstand i henhold til vandområdeplanen for området når 
der etableres regnvandsbassiner. 
 
VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, eller hvis den 
ikke har været udnyttet inden i 3 på hinanden følgende år, jf. planlovens § 
56, stk. 1. 
 
 
Projektændringer 
Udgangspunktet for VVM-tilladelsen er det projekt, som er anmeldt og be-
skrevet i VVM-redegørelsen, men med tilvalg af højre ind og højre ud ved 
Holmstruphøj.  
 
Ændringer i projektet eller væsentlige afvigelser i forudsætningerne for vur-
deringen af miljøpåvirkningerne skal anmeldes og vurderes i forhold til miljø-
vurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i 
bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er 
ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på 
miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Endvidere 
kan der søges om ændring af vilkår i VVM-tilladelsen. 
 
 

                                                   
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nu  LBK nr 973 af 
25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM) 



 

4 
 

12. januar 2021 
Side 4 af 8 

Baggrund for afgørelsen 
Viborgvej er en af de store indfaldsveje til Aarhus og der er allerede i dag 
trængsel. Tilladelsen har til formål at give mulighed for at udvide Viborgvej til 
fire spor for at øge fremkommeligheden mellem motorvejen og Ringvejen. 
 
Der er udlagt vejbyggelinjer og der er en reservation til udvidelsen i Kommu-
neplan 2017. Aarhus kommune har vurderet at udvidelsen ikke er lokalplan-
pligtig.  
 
Aarhus Byråd finder det væsentligt, at de centrale indfaldsveje understøtter 
en effektiv afvikling af trafikken.  
 
Ud fra en prioritering af fremkommeligheden på en af kommunens centrale 
indfaldsveje, har Aarhus Byråd på baggrund af bygherreindstillingen, miljø-
vurderingen samt høringen valgt løsningerne med udkørsel fra Holmstruphøj 
via Jernaldervej og med en parallel vej ved Munkemosevej/Bymosevej. 
 
Der har i forbindelse den offentlige høring været en del kritiske kommentarer 
til forslaget om at lukke udkørslen til Viborgvej og projektet er ændret så mu-
lighederne højre ind og ud bevares. 
 
VVM-tilladelsen til udvidelsen gives på række vilkår, som bl.a. har til formål 
at sikre gennemførelsen af foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets på-
virkning af omgivelserne. 
 
Tilladelsens vilkår nr. 1 sikrer at udvidelsen foretages mod syd som beskre-
vet i miljøvurderingen og med samlet færrest miljøgener. 
 
Vilkår 2 har til formål at undgå en påvirkning af vandløb samt af Brabrand 
sø. Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har i fælles undersøgelser dokumente-
ret at hovedparten af affaldsstofferne fra vejvandet tilbageholdes når det af-
ledes via regnvandsbassiner. Desuden bidrager regnvandsbassinerne til et 
jævnt flow i vandløbene, således at deres økologiske funktion kan oprethol-
des uden at dyr samt planter skylles væk ved voldsom nedbør. Vilkåret bi-
drager også til at sikre, at der ikke sker en påvirkning af Brabrand sø som 
Natura2000 område. 
 
Vilkår 3 har til formål at sikre naboerne mod en forøgelse af vejstøjen ud 
over det der er fastlagt i Kommuneplan 2017. Vilkår 6 sikrer i forbindelse 
hermed en tilpasning som følge af at højre ind og ud til Viborgvej bevares. 
 
Vilkår 4 er en generel henvisning til Aarhus kommunes praksis i forbindelse 
med anlægsarbejder, hvor naboerne skal have mulighed for en uforstyrret 
nattesøvn da langvarig påvirkning med støj om natten kan medføre risiko for 
sundhedsproblemer. 
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Der har i forbindelse med forslaget om udkørsel via Jernaldervej, hvor der 
skal passeres stier været bekymringer i forhold til trafiksikkerheden og der er 
derfor indsat et formelt krav om trafiksikkerhedsrevision (som Aarhus kom-
mune normalt gennemfører ved større vej eller sti projekter) i vilkår 5. 
 
Vilkår 7 stiller krav om etablering af en ny mulighed for udkørsel fra Holm-
struphøj via Jernaldervej, så de ca 200 boliger der i dag har udkørsel til Vi-
borgvej ikke bliver begrænset til adgang via højre ind og højre ud til boligom-
rådet. Vilkår et vil også bidrage til at reducere u-vendinger ved lyskrydsene 
på Viborgvej og dermed bidrage til øget trafiksikkerhed. 
 
Vilkårene 8, 9 og 10 sætter krav til løsningen med en parallel vej med tilslut-
ning til Munkemosevej samt at overskudjord anvendes til støjdæmpning i di-
alog med de nærmeste naboer og grundejerforeningen. Desuden stilles der 
krav om at træer der fældes i forbindelse med omlægningen genplantes eller 
erstattes af nye træer 
 
Tilladelsens vilkår 11 og 12 har til formål at sikre, at der ikke opstår gener fra 
gennemkørende trafik på Holmstruphøj. 
 
Der er ikke i projektområdet voksesteder for planter på habitatdirektivets bi-
lag IV, litra b, men der er mulighed for flagermus og padder, som er på bilag 
IV, litra a. Der er ikke registreret levesteder for eller forekomst af andre arter 
på bilag IV i området. Det vurderes, at træerne ikke er egnede yngle eller ra-
stelokaliteter for flagermus samt at derfor ikke er en potentiel påvirkning. 
Projektet har heller ikke betydning for beskyttede padder, men der er mulig-
hed for et tilvalg med et vandhul som kan understøtte andre padder. Dette 
tilvalg er ikke medtaget. 
 
Projektet og tilladelsen vil ikke påvirke mulighederne for at opnå ønsket til-
stand i Brandbrand sø som natura2000 område eller i forhold til vandområ-
deplanens målsætninger, da vandmængde og evt. forurening fra vejvand til-
bageholdes i regnvandsbassinerne. 
 
For de mere detaljerede vurderinger henvises til VVM-redegørelsen. 
 
Høringer 
Parter har haft mulighed for at gøre sig bekendt med sagen, herunder et ud-
kast til VVM-tilladelsen, og for at udtale sig i forbindelse med den offentlige 
fremlæggelse af VVM-redegørelsen. VVM-tilladelsen gives til et projekt sva-
rende til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen men suppleret med højre 
ind og højre ud ved Holmstruphøj. 
 
Inden færdiggørelsen af VVM-redegørelsen har der været afholdt møder 
med grundejerne fra Munkemose/Bymosevej samt Holmstruphøj. Refera-
terne har været en del af det politiske beslutningsgrundlag inden høringen. 
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Materialet har været i offentlig høring fra 8. oktober 2019 til 3. december 
2019.  
 
Som en del af høringen blev der den 23. oktober 2019 afholdt et informati-
onsmøde med over 100 deltagere. 
 
Ud fra høringen er der udarbejdet en sammenfatning (bilag 1 til denne afgø-
relse) og materialet er behandlet af Aarhus byråd (indstillingen er bilag 2). 
 
Der har desuden været foretræde for Tekniks Udvalg i forbindelse med by-
rådsbehandlingen (materialet er med som bilag til punkt 21 i byrådsbehand-
lingen). 
 
Anden lovgivning 
Der gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse ikke er taget stilling 
til evt. andre nødvendige tilladelser, som eksempelvis byggetilladelse, god-
kendelse af vejtilslutninger og tilladelse til afledning af spildevand, som med-
deles særskilt på baggrund af detaljeret projekt. 
 
Endvidere gøres opmærksom på, at affald skal bortskaffes i henhold til Aar-
hus Kommunes regulativer. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan 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 beskyttel-
sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 
for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af 
miljø- og fødevareministeren. Jf. planlovens2 §§ 58 c, 59 a og 60. 
 

                                                   
2 VVM-tilladelsen meddeles til et projekt, der er anmeldt 9-6-2015, altså før 
den nugældende miljøvurderingslovs ikrafttræden 16. maj 2017. Projektet er 
derfor omfattet af en række overgangsbestemmelser, herunder bestemmel-
sen i § 10, stk. 4 i lov nr. 427 af 18. maj 2016 om ændring af lov om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af 
Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige 
andre love. Idet Aarhus Kommune som myndighed har indkaldt idéer og for-
slag til afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold inden 16. maj 2017, fin-
der de indtil 16. maj 2017 gældende regler anvendelse, hvilket bl.a. vil sige, 
at klage kan ske efter reglerne i kapitel 14 i planloven med de ændringer, 
der var trådt i kraft før 16. maj 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. no-
vember 2015 med senere ændringer, herunder ændringerne i lov nr. 1715 af 
27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Afgørelsen om VVM-tilladelse, herunder fastsættelse af vilkår, kan påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. planlovens § 58 c, stk. 1 nr. 1. Afgø-
relse om øvrige forhold vedrørende VVM-processen og om de dele af afgø-
relsen, der vedrører habitatbekendtgørelsen, kan ligeledes påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, men da alene for så vidt angår retlige spørgsmål, 
jf. planlovens § 58 c, stk. 1, nr. 2. 
 
En eventuel klage over VVM-tilladelsen har ikke opsættende virkning, men 
udnyttelsen af VVM-tilladelsen sker på eget ansvar, idet Miljø- og Fødevare-
klagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve 
igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen, jf. planlovens § 60, stk. stk. 
7. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø og 
Fødevareklagenævnet hos Nævnenes hus. Klageportalen ligger på bor-
ger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, ty-
pisk med NEMID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kom-
mune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klagepor-
talen. 
 
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, Plan, Karen Bli-
xens boulevard 7, 8220 Brabrand, eller pr. e-mail til pbm@mtm.aarhus.dk , 
der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune gennem Klageportalen in-
den 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 
 
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et 
klagegebyr, som opkræves af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 
6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. For afgørelser, der er of-
fentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Eva Møller Sørensen, Afdelingschef, Plan 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=2d95deb1-a5cc-402b-bdd3-e5c7a3cb47ee&amp;PageId=3054e776-7259-41c3-b19b-3fce83d29e40
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/naevn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
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Kopi til: 
  
Vejdirektoratet    vd@vd.dk 
Østjyllands Brandvæsen   brandvaesen@ostbv.dk  
Østjyllands Politi   ojyl@politi.dk  
 
Bidragsydere til høringen 
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