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Screening af tillæg nr. 1 til Aarhus Kommunes Spilde-
vandsplan 2021-2026, Hørkram Food Service, Torshøjvej 45 
 

Formål med screeningen 

Screeningen bruges til at afgøre, om en plan eller et program skal miljøvur-

deres jf. bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27.10.2021. 

 

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges 

rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væ-

sentlig indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og pro-

grammer der er omfattet, se lovens § 8, samt lovens bilag 1 og 2. 

 

Screening efter Miljøvurderingslovens bilag 3 bruges til at afgøre, hvorvidt 

der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Baggrund for tillægget 

Dette tillæg nr. 1 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2021-2026 er udar-

bejdet for at udlægge et nyt kloakopland til udvidelsen af Hørkram Foodser-

vice A/S (lokalplan nr. 1155). 

 

Udvidelsen udgør et areal på 9,5 ha, og sker i forlængelse af matr.nr. 9g, 

Edslev By, Kolt. Hele området udlægges til erhverv indenfor miljøklasse 4-5. 

 

I forbindelse med udvidelsen forventes der en spildevandsbelastning på 

yderligere 6 PE (svarende 30 kontorpladser). Spildevandet ledes via Aarhus 

Vands spildevandsledning til Viby Renseanlæg. Overfladevandet ledes gen-

nem åbne regnvandsbassiner til udledning i Århus Å.  

 

Klimatilpasning og vandforsyning 
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Screening 

Til afgørelse af krav om miljøvurdering af tillægget, jf. miljøvurderingsloven § 

8, er vurderingen gennemført jf. lovens bilag 3. 

 

- Forslag til tillæg nr. 1 udgør en mindre ændring af Spildevandsplan 

2021-2026, som er miljøvurderet.  

- Lokalplan nr. 1155 og kommuneplantillæg nr. 100 er blevet scree-

net, og her blev det vurderet at begge planer ikke er omfattet af kra-

vet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væ-

sentlig indflydelse på miljøet. 

  

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at planforslaget udgør en 

risiko for væsentlig indvirkning af: 

- kumulativ karakter 

- grænseoverskridende karakter 

- faren for menneskers sundhed og miljøet. 

 

Herudover giver tillægget til spildevandsplanen ikke anledning til væsentlig 

påvirkning af et område med særlige karakteristiske natur træk eller kultur-

arv, eller områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus 

på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan (jf. lovens bilag 3). 
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Afgørelse 

Aarhus Kommune vurderer, at tillæg nr. 1 til Aarhus Kommunes Spilde-

vandsplan 2021-2026 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da 

screeningen viser, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirk-

ninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af en eksi-

sterende miljøvurderet plan, og tillægget dækker kun et mindre område i 

oplandet til Århus Å. 

 

Samtidig er der truffet afgørelsen om, at lokalplan nr. 1155 og kommuneplan 

nr. 100 heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

  

Klagevejledning 

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 

Miljøvurderingslovens § 48. stk. 3. 
  
De klageberettigede er:  

• Miljøministeren 
• enhver med retlig interesse i sagens udfald  
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller lo-

ve, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 
  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 

virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder, til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 
  
Klagefristen udløber 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Hvis 

afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen 

dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 

helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Dato for klagefristen 

er d. 7. september 2022. 
  
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk el-

ler www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgi-

vet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, via klage-

portalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aarhus Kom-

mune, Teknik og Miljø. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes kla-

gen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om vide-

resendelsen. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 

om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør 

herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se evt. betingelserne 

for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk . 
  
Aarhus Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan rets-

sag skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentlig-

gjort eller meddelt til dig, jf. Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Søgsmålsfri-

sten er d. 10. februar 2023. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/

