
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
På vegne af Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, er der den 10. februar 2021 
indleveret klage Aarhus Kommunes VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej.  
 
Da det er blevet konstateret at Aarhus Kommune i forbindelse med udvidelsen af 
Viborgvej har fortsat delprojektet, anmodes der om, at Miljø- og Fødevareklage-
nævnet træffer afgørelse om, at min klients klage tildeles opsættende virkning. 
 
Under hensyntagen til, at Aarhus Kommune allerede er langt fremme i projektet, 
og på nuværende tidspunkt har foretaget jordbundsundersøgelser, er i gang med 
at afholde flere møder og indkalde til åstedsforretninger, anmodes der tillige om, 
at Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer en afgørelse om opsættende virkning 
straks.  
 
Det er afgørende nødvendigt, at klagen tildeles opsættende virkning straks, idet 
en undtagelse heraf vil kunne medføre betydeligt værdispild, og i øvrigt være i 
strid med Aarhus Konventionen.  
 

***** 
 
For så vidt angår de konkrete forhold og indsigelser mod VVM-tilladelsen henvi-
ses der i det hele til klagen af 10. februar 2021. Det skal dog bemærkes, at klagen 
blandt andet har baggrund i følgende forhold:  
 
For god ordens skyld skal det oplyses, at de borgere der bor tæt på hvor projek-
tet realiseres allerede nu oplever markante gener. Disse borgere oplever allere-
de nu gener og har betydelig bekymring over de fremtidige gener som projektet 
vil medføre, og hvilken betydning det har for området og deres ejendomme.  
 
Det er blevet oplyst, at Aarhus Kommune på nuværende tidspunkt har foretaget 
jordbundsundersøgelser og agter at indkalde til åstedsforretninger medio april.  
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Dette må tages som udtryk for, at Aarhus Kommune, uagtet at der foreligger en 
verserende sag ved Miljø- og Fødevareklagenævnet der kan medføre at der ikke 
foreligger relevante tilladelser til projektet, har fortsat arbejdet med projektet.  
 
Hvis den tilladelse der foreligger ikke er gyldig i henhold til den nuværende lo-
kalplan, betyder det, at projektet skal lovliggøres,  
 
Dette vil i realiteten betyde, at hvis projektet opføres forinden at Miljø- og Føde-
vareklagenævnet har truffet sin afgørelse, så vil det kunne have den effekt at 
projektet skal retableres, hvilket vil være vanskeligt, idet der i givet fald allerede 
vil være sket uoprettelige og irreversible skader på beboernes ejendomme. 
 
På baggrund heraf anmodes Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at tillægge 
klagen opsættende virkning, således Aarhus Kommune ikke er berettiget til at 
fortsætte behandlingen og virkeliggørelsen af delprojektet indtil, at Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Det bemærkes i den forbin-
delse desuden, at opsættende virkning på delprojektet vil i øvrigt ikke betyde 
forsinkelse af hovedprojektet, som vedrører udvidelsen af Viborgvej til 4 spor. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at såfremt der ikke meddeles opsættende virk-
ning i sagen, vil dette være i strid med reglerne om ret til effektiv klageadgang i 
henhold til Aarhus-Konventionen, herunder særligt art. 7 om deltagelse i offent-
lige programmer og art. 9 om effektiv adgang til at klage.  
 
Dette skyldes særligt, at klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet vil blive mod-
arbejdet ved, at Aarhus Kommune, trods berettiget indsigelser, fortsætter arbej-
det med projektet, og dermed også virkeliggørelsen af projektet og lokalplanen. 
Dette vil underminere både klagen og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørel-
se.  
 
Da Aarhus Kommune har fortsat projektet, og da byggeriet er nært forestående, 
skal jeg desuden anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om at træffe afgørelse 
om opsættende virkning straks, og inden klagen af 10. februar 2021 behandles. 
Det bemærkes i den forbindelse, at jo længere tid der går med at behandle sa-
gen, jo større risiko er der for at der opleves et værdispild.  
 
Da projektet er nært forestående er det af afgørende betydning at dette forhold 
behandles straks, og at der meddeles opsættende virkning, således at sagen og 
klagen kan blive behandlet på det korrekte og fuldstændige grundlag.  
 

***** 
 
På baggrund af ovenstående skal således anmode om, at Miljø- og Fødevarekla-
genævnet meddeler min klients klage opsættende virkning, og at denne afgørel-
se træffes straks.  
 
Hvis der måtte være behov for yderligere, står jeg naturligvis til rådighed herfor.  

Med venlig hilsen 
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Mikkel Buchwald Møller 
Advokat 


