8. marts 2021

Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensvurdering for
minivådområde på Hindbjergvej 7, Kjellerup
Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 1. november 2019 modtaget vvm-ansøgning
om etablering af et minivådområde på ejendommen Hindbjergvej 7, Kjellerup.

Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Afgørelsen
er truffet efter § 21 og bilag 2, pkt. 10f i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter1.
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, 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.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter etablering af et konstrueret minivådområde på Hindbjergvej 7.
Minivådområdet består af 3 bassiner som placeres i en gammel råstofgrav. Der ledes
drænvand ind i bassinerne og dermed fjernes der kvælstof og fosfor fra vandet.
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VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Natur
Projektet er tilpasset så minivådområdet anlægges uden at berøre arealer der er beskyttet
natur. Der er angivet en respektzone på 10 m. mellem beskyttet natur og anlæg. I
respektzonen må der ikke permanent ske terrænændring, oplag af jord eller andre
materialer eller andre aktiviteter der kan påvirke ind i beskyttet natur.
Landskab
Der er tale om et område, der har været forstyrret af tidligere råstofudgravning.
Der vurderes ikke at være andre væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering
af projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside 8. marts 2021.
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. I kan finde en vejledning til, hvordan man klager i bilag 1.

Venlig hilsen
Anders Isberg Aahave
Kopi af afgørelsen er sendt til:
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lodsejer
Naturstyrelsen Søhøjlandet (shl@nst.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Bilag 1
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.
Du klager via Klageportalen. Du kan også gå til klageportalen via Borger.dk eller Virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.
for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
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 begrundet anmodning til
Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter
beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets
hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter du
har modtaget dette brev.
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