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Afgørelse om ikke-VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Voel 
Bæk 
 

 
Silkeborg Kommune, Plan og Byg har fra Silkeborg Kommune, Natur og Miljø modtaget 

vvm-ansøgning om vandløbsrestaurering i Voel Bæk på ejendommene matr.nr. 13p, 10ø, 

13h og 6m Voel By, Voel.  

 

Afgørelse 

Silkeborg Kommune, Plan og Byg har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at  

projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.  

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2, pkt. Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af  

bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb i Lov om miljøvurdering af planer og  

programmer og konkrete projekter (VVM).  

 

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en  

vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt,  

herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og  

naturmæssige værdier i væsentligt omfang.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at  

projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende kræve andre  

tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres. 

 

Beskrivelse af projektet 

Lodsejerne og Silkeborg Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Voel 

umiddelbart opstrøms Hjortgårdsvej. Restaureringen omfatter genslyngning, udlægning af 

grus og sten og etablering af et sandfang i et tilløb fra syd. 

 

Vandløbets målsætning og formål med restaureringen 

 

Silkeborg Kommune 

Natur og Miljø 

Team Vand 

5. august 2020 



 

 

Side 2 

Voel Bæk er tildelt miljømålet ”god økologisk tilstand”, men den nuværende tilstand er 

vurderet til ”dårlig økologisk tilstand”, fordi bækkens fiskebestand er vurderet som 

”dårlig”. Målt på smådyr lever tilstanden op til målet om god tilstand, mens der ikke er 

data for tilstanden målt på vandplanter eller indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer. 

 

Projektstrækningen af bækken er i dag ca. 170 m lang og har et tydeligt, reguleret forløb 

med en lav grad af variation i de fysiske forhold. Ved starten af projektstrækningen løber 

der et tilløb til bækken fra syd, og med dette tilløb kommer der væsentlige mængder af 

sand til bækkens hovedløb. Tilløbet modtager dels regnvand fra befæstede arealer i Voel 

by og dels drænvand fra landbrugsarealer, og hovedparten af sandet forventes at stamme 

fra disse kilder. 

 

Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold i bækken, så den økologiske 

tilstand kan forbedres.  

 

Planlagt restaurering 

Projektstrækningen genslynges i et naturligt forløb, som får en længde på ca. 220 m. 

Bundbredden varieres i intervallet 1-1,5 m, og brinkanlæggene varieres ligeledes fra 1:2 

til 1:10. Det gennemsnitlige fald i det nye forløb forventes at blive på ca. 7 ‰. I 

forbindelse med udgravningen af det nye forløb etableres et midlertidigt sandfang, som 

har til formål at begrænse mængden af sand, der skylles nedad efter gravearbejdet. 

Efterfølgende udlægges grus og sten i vandløbet for at sikre god fysisk variation. 

 

I tilløbet fra syd etableres længst nedstrøms et permanent sandfang på ca. 20 m længde 

og med en bundbredde på ca. 1,5 m med henblik på at mindske den sandmængde, der 

når frem til Voel Bæk. 

 

Afstrømningsmæssige og afvandingsmæssige konsekvenser 

Silkeborg Kommune forventer, at projektet ikke vil medføre mærkbart ændrede 

afvandingsforhold på de tilknyttede arealer, og at bækkens vandføringsevne også 

efterfølgende vil være tilstrækkelig i forhold til de nuværende og fremtidige vandføringer. 

 

Natur- og Miljømæssige effekter af projektet 

Med projektets gennemførelse forbedres de fysiske forhold på projektstrækningen 

markant. Det er kommunens forventning, at dette vil bidrage positivt til, at der i fremtiden 

kan opnås god økologisk tilstand i Voel Bæk. 

 

VVM-screening  

Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

 

Klagevejledning 



 

 

Side 3 

Efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til 

Planklagenævnet efter reglerne i planlovens kap. 14. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, 

hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller over 

manglende opfyldelse af lovens krav om miljørapportens indhold og procedure.  

 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren 

samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen 

af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen. 

 

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt 

inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. 

på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 

 

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, 

skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For 

virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender 

anmodningen til Planklagenævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes. 

 

Retsligt søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Torsten Sand Christensen 

Geograf 

 

 

 

 


