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TEKNIK OG MILJØ
Udtalelse vedr. anmodning om opsættende virkning
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker har d. 9.2.2021 klaget over Aarhus
Kommunes afgørelse om VVM-tilladelse til udvidelse af Viborgvej til fire spor
fra Sommervej og til Tilst Vestervej.
Klager har efterfølgende ved brev af 7. april 2021 anmodet om opsættende
virkning.
Aarhus Kommune giver hermed særskilt udtalelse vedr. spørgsmål om opsættende virkning. Aarhus Kommune eftersender hurtigst muligt udtalelse
vedrørende klage over VVM-tilladelse jf. klageskrivelse af 9.2.2021 til Miljøog Fødevareklagenævnet.
Udtalelse vedr. opsættende virkning
Aarhus Kommune vurderer ikke, at der er forhold i nærværende sag, der
indeholder særlige grunde til, at klagen skal tillægges opsættende virkning.
Der gøres opmærksom på, at den indklagede afgørelse om VVM er meddelt
til et projekt, der er anmeldt før den 9.6.2015 (før Miljøvurderingslovens
ikrafttræden d. 16. maj 2017), hvorfor projektet er omfattet af en række
overgangsbestemmelser. Det vil bl.a. sige, at klage indbringes 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. november 2015 med senere ændringer, herunder ændringerne i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klage over VVM-tilladelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. planlovens
§ 60, stk. 7. Kommunen finder ikke, at der i den aktuelle sag er forhold, der
kan begrunde, at hovedreglen om, at klage ikke har opsættende virkning,
skal fraviges.
Der lægges i den forbindelse vægt på, at klagen efter kommunens vurdering
ikke indeholder forhold, som gør det overvejende sandsynligt, at der foreligger en væsentlig overskridelse af loven.
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Klage over VVM-tilladelsen
Supplerende udtalelse vedrørende klage over VVM-tilladelse eftersendes til
Miljø- og Fødevareklagenævnet hurtigst muligt.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via
byggeri-juridisk@mtm.aarhus.dk.
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Lene Holdtdal
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