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1. Indledning 

I forbindelse med udvidelsen af Aarhus havn, skal der udlægges nye kloa-

koplande. I dag er området en del af havnebassinet og skal derfor landind-

vindes, hvorefter lokalplan nr. 1163 bestemmelser træder i kraft. Udvidelsen 

sker på baggrund af et ønske om fortsat at kunne tilbyde udviklingsmulighe-

der til eksisterende og nye virksomheder på havnen.  

 

2. Planlægningsforhold 

2.2. Arealplanlægning  

Hele havneudvidelsen udgør et 100 ha stort areal, som etableres i forlæn-

gelse af matrikel 2209a, Aarhus Bygrunde. Udvidelsen er opdelt i tre områ-

der som er vist på figur I, og sker i flere etaper. Første etape er område I og 

III, som er omfattet af lokalplan nr. 1163. Områderne udlægges til erhverv 

indenfor miljøklasse 4-6. 

 

 
Figur 1 – Afgrænsning af Yderhavnen 

 

2.3. Spildevandsplanlægning 

Området har ikke tidligere været udlagt som kloakeret område, jf. Aarhus 

Kommunes Spildevandsplan 2017-2020.  

 

3. Kloakforhold 

3.1 Eksisterende 

Området er i dag en del af havnebassinet/søterritoriet. 
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3.2 Fremtidige forhold 

Ved etape 1 oprettes der kloakoplande for henholdsvis delområde I og III, 

som følger afgrænsningen i lokalplan nr. 1163 (figur 1). Kloakoplandene 

navngives hhv. O209 og O210. 

 

For nuværende udlægges delområde II som perspektivareal da lokalplan nr. 

1163 ikke er byggeretsgivende for dette område. For en del af delområde II 

er der anden planlægning i gang i forbindelse med VVM for Rewater. I den 

forbindelse fremlægges forslag til spildevandsplanstillæg for delområde II. 

 

 
Figur 2 - Nye kloakoplande O209 og O210 

 

Delområde I (kloakopland O209) 

Størstedelen udlægges som spildevandskloakeret med privat håndtering af 

regnvand. Dog planlægges der én vaskeplads, hvor vaskevandet ledes på 

spildevandsledningen. Vaskepladsen etableres ikke overdækket, og områ-

det vil derfor blive udlagt som fælleskloakeret. Placeringen kendes endnu 

ikke. Vilkår for tilslutningen af vaskepladsen fastsættes i tilslutningstilladel-

sen. 
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Der forventes en spildevandsbelastning på 60 PE (svarende til 200 arbejds-

pladser á 0,25 PE, 1.300 m3/år fra vaskeplads og 2 PE/år fra skibe). Spilde-

vandet ledes til eksisterende private spildevandsledning i Østhavnsvej ejet af 

Aarhus Havn og herfra videre til Marselisborg Renseanlæg.  

 

Delområdet udgør et areal på 44 ha og planlægges 100% befæstet. Over-

fladevandet ledes gennem sandfangsbrønde og olieudskillere (på visse ud-

ledninger) til havnebassinet. 

 

Delområde III (kloakopland O210)  

Der er ingen spildevandsproduktion i delområde III og området udlægges 

derfor som regnvandskloakeret. Overfladevandet ledes gennem sandfangs-

brønde til havnebassinet. 

 

Eksisterende og planlagte udløb 

Udløb fra den eksisterende del af havnen (N01U, N02U, N03U, N04U, 

M12U og N5U) som afskæres af Yderhavnen, samles i to ledninger og føres 

henholdsvis sydvest og nordøst ud i havnebassinet (vist med mørkeblå pile 

på figur 3). 

 

 
Figur 3 - Principskitse for afvanding af eksisterende udløb og fremtidige 



 

 

6. december 2022 

Side 6 af 10 
De lyserøde pile på figur 3 viser hvordan afvandingen fra O209 og O210 

forventes at blive. Udløbenes endelige placering fastlægges i forbindelse 

med udledningstilladelsen. 

 

Vand og stofmængder 

De forventede vand og stofmængder fra de nye kloakoplande ses i neden-

stående tabel. 

 

Opland Vandmængde 

m3 

BI5 

kg/år 

COD 

kg/år 

N 

kg/år 

P 

kg/år 

O209 271.000 1625 13542 542 81 

O210 11.000 65 540 22 3 

 

 

 

4. Miljømæssige konsekvenser 

4. 1. Belastning på Marselisborg Renseanlæg 

Marselisborg Renseanlæg er dimensioneret til en kapacitet på 220.000 PE 

(beregnet fra BOD) og forventes indenfor de næste 5-10 år at være fuld 

belastet. Herefter forventes renseanlægget erstattet af et nyopført Aarhus 

Rewater.  

 

Grundet den lave spildevandsmængde fra havneudvidelsen vurderes det 

ikke at give kapacitetsproblemer på Marselisborg Renseanlæg. 

Tilslutning af havneudvidelsens spildevandssystem fra område I, kloakop-

land O209 til Aarhus Vands renseanlæg vurderes at kunne gennemføres 

inden for gældende udledningstilladelse for Marselisborg Renseanlæg. 

 

4.2. Recipientforhold 

Der er udarbejdet en fuld VVM-undersøgelse af lokalplan nr. 1163, hvori 

håndteringen af spildevand og overfladevand behandles.  

 

Her konkluderes det, at projektet ikke vil forhindre, at målsætningerne i 

Vandområdeplan 2021-2027 om god økologisk tilstand og god kemisk til-

stand kan opfyldes. 

 

4.4. Miljøvurdering 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (VVM) (LBK nr. 1976 

af 27/10/2021) er der pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der 

fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan ha-

ve en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Aarhus Kommune vurderer at tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spilde-

vandsplan 2017-2020 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da 

screeningen af tillægget og miljøkonsekvensvurderingen af projektet for 
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Yderhavnen har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpå-

virkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør er en mindre ændring af 

en eksisterende miljøvurderet plan, og tillægget dækker kun et mindre om-

råde på lokalt plan (se vedlagte screeningsafgørelse, bilag 1). 

 

5. Økonomiske forhold 

Aarhus Havn er i dag tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg via privat 

ledningsanlæg på Aarhus Havns arealer. Den nye havneudvidelses etape 1, 

vil blive forsynet via det private ledningsanlæg gennem det eksisterende 

spildevandsstik og pumpestation. Det interne kloakanlæg (herunder regn-

vandssystemet) etableres og driftes af bygherre Aarhus Havn A/S. Opkræv-

ning af tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift skal ske i henhold til Aarhus 

Vand A/S’ gældende betalingsvedtægt.  

 

6. Ikrafttræden  

Tillægget til spildevandsplanen fremlægges i offentlig høring med lokalplan 

nr. 1163 fra d. 6. januar til d. 3. marts 2022. Herefter fremlægges tillægget til 

endelig godkendelse i Byrådet.  
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Bilag 1 – Screening af tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spilde-

vandsplan 2017-2020, Yderhavnen, LP 1163.  
 

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 om der er 

tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej.  

 

Baggrund for tillægget 

Dette tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020 er udar-

bejdet for at udlægge et nyt kloakopland for den del af havneudvidelsen 

(lokalplan 1163, Etape I) som er byggeretsgivende.  

 

Hele havneudvidelsen udgør et 100 ha stort areal, som etableres i forlæn-

gelse af matrikel 2209a, Aarhus Bygrunde. Hele området udlægges med 

kommuneplantillæg til erhverv indenfor miljøklasse 4-6. Etape I udgør del-

område I på 44 ha i den nordlige del af havneudvidelsen og delområde III på 

6 ha i den sydlige del. 

 

Der forventes en spildevandsbelastning på 60 PE (svarende til 200 arbejds-

pladser á 0,25 PE, 1.300 m3/år fra vaskeplads og 2 PE/år fra skibe). Spilde-

vandet ledes til eksisterende private spildevandsledning i Østhavnsvej ejet af 

Aarhus Havn og herfra videre til Marselisborg Renseanlæg. Overfladevandet 

ledes gennem sandfangsbrønde og olieudskillere (på visse udledninger) til 

havnebassinet. 
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Figur 4 - kloakoplande 

 

Screening 

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

8 er vurderingen gennemført jf. lovens bilag 3. 

 

Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2017-2020 udgør en mindre æn-

dring af Spildevandsplan 2017-2020, som er miljøvurderet. Etape I udgør 

spildevandsmæssigt en mindre og uvæsentlig udvidelse i forhold til spilde-

vandsbelastningen fra det samlede eksisterende havneområde. 

 

Projektet for etablering af Yderhavnen har gennemgået fuld miljøkonse-

kvensvurdering. Herunder forhold ved udledning af overfladevand og spilde-

vandsbelastning. Der er ikke fundet risiko for væsentlige miljøpåvirkning. 

 

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

risiko for væsentlig indvirkning af: 

- kumulative karakter 

- grænseoverskridende karakter 

- faren for menneskers sundhed og miljøet  
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Tillægget til spildevandsplanen giver ikke anledning til væsentlig påvirkning 

af et område med særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv, eller om-

råder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 

plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 

 

Høring 

Jf. § 32 stk. 2 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM), skal berørte myndigheder have 

mulighed for, afgive kommentarer og stille spørgsmål til screeningsafgørel-

sen før der træffes afgørelse.  

 

Nærværende screening har været sendt i høring hos Trafikstyrelsen fra den 

4. november til d. 18. november 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger 

til screeningsafgørelsen.  

 

Afgørelse:  

Aarhus Kommune vurderer at tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spilde-

vandsplan 2017-2020 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da 

screeningen af tillægget og miljøkonsekvensvurderingen af projektet for 

Yderhavnen har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpå-

virkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af en 

eksisterende miljøvurderet plan, og tillægget dækker kun et mindre område 

på lokalt plan. 

 

 

 

 

 


