
 

 

20. januar 2016 
Side 1 af 2 

  
 
 
 
 
 

Afgørelse – regulering af terræn og støttemur på fællesareal mel-
lem Krekærlunds Alle 43 og 69-73, Malling 
 
 
Sagens baggrund og Byggeris vurdering: 
Det er Aarhus Kommune, Byggeris vurdering, at der forud for byggearbej-
derne omkring Krekærlunds Alle 43 har været betydelig risiko for, at gårdha-
verne ved nr. 69, 71 og 73 blev oversvømmet med regnvand ved store 
regnmængder. Ejendommenes haver er ”gravet ned” i et i forvejen skrånen-
de terræn. 
 
Den tidligere ejer af arealerne NCC A/S har i en periode mindsket risikoen 
for oversvømmelse af nr. 69 til 73 ved etablering af en jordvold på det kom-
mende fællesareal øst for nr. 43. (Terrænregulering med etablering af jord-
vold var i strid med lokalplanens bestemmelser om terrænregulering og re-
guleringen var ikke godkendt af Aarhus Kommune, Byggeri). 
 
K/S Sønderengen, Malling har efter overtagelse af arealer fra NCC A/S via  
Råhus Construction APS gennemført jordarbejder og arbejdet med tungma-
skiner omkring nr. 43, hvilket efter Aarhus Kommunes, Byggeris vurdering 
har medført, at en forøget mængde regnvand løber fra det kommende fæl-
lesareal og ned i gårdhaverne ved nr. 69 til 73. 
 
Der har været flere drøftelser om hvorledes problemerne kunne afhjælpes. 
Den 12. november 2015 blev der på vegne af en af Råhus Construction APS 
udarbejdet tegning udsendt en partshøring med forslag til løsning. 
 
Der kan herefter træffes følgende afgørelse: 
 
Med hjemmel i byggelovens § 13 træffes der afgørelse om, at K/S Sønder-
engen, Malling skal foretage en terrænregulering med tilhørende dræn og 
støttemur, der nedsætter risikoen for at overfladevand fra arealerne omkring 
nr. 43 løber ned i haverne ved nr. 69, 71 og 73. 
 
Med udgangspunkt i den med partshøringen og med denne afgørelse ved-
lagte tegning skal støttemuren udføres i en højde på 80 cm og i sten sva-
rende til den type, der er anvendt ud for ejendommene nr. 61 til 69.  
 
Konstruktionen skal udføres i direkte forlængelse af den eksisterende mur 
(mur ud for nr. 71 nedrives og udskiftes med ny mur med tilhørende dræn). 
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Den nye støttemur med dræn skal føres helt frem til stien/skel nord for nr. 
73. (Dræn udføres i en længde af ca. 30 m med nordlige skel for Krekær-
lunds Alle 73 som nordlig afgrænsning og overgangen mellem vejarealet og 
det kommende fællesareal ud for Krekrælunds Alle nr. 69 som sydlig af-
grænsning.) 
 
Ved overgangen mellem den eksisterende mur og den nye mur ved skel 
mellem nr. 69 og 71 skal konstruktionen udføres med et jævnt fald over en 
længde på minimum en meter.  
 
Under forudsætning af, at der med udgangspunkt i den vedlagte tegning 
etableres støttemur sat i beton suppleret med et dræn, der føres til brønden 
nord/øst for nr. 43, at jorden grubbes/løsnes i tilstrækkeligt omfang til at der 
kan gro græs på arealet, og vand kan ledes til dræn, vurderer Aarhus Kom-
mune, Byggeri, at der er foretaget reguleringer af terrænet, der modsvarer 
de krav, der kan stilles i medfør at byggelovens § 13. 
 
Arbejdet skal være udført senest den 1. april 2016. Fristen er fastsat under 
hensyn til, at der i januar og februar kan være perioder, hvor det på grund af 
vejrforhold ikke er muligt at foretage jordarbejde. 
 
Med henvisning til at der etableres en støttemur med en højde på 80 cm, 
meddeles der dispensation fra lokalplanens § 7, stk. 22, hvoraf det fremgår: 
”Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndig-
heden. Der kan ske regulering på indtil 0,05 m i forhold til eksisterende ter-
ræn.” 
 
Det bemærkes, at Aarhus Kommune, Byggeri ikke har hjemmel i lovgivnin-
gen til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller anden økonomisk 
godtgørelse. Krav om erstatning og anden økonomisk godtgørelse er et rent 
privatretligt forhold, der ved manglende overenskomst henhører under dom-
stolene. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jens Christian Nielsen 
Fuldmægtig 
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