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Skovrejsning på matr.nr. 10d, Iller By, Grønbæk og del af matr.nr.
8n Ans By, Grønbæk – afgørelse om ikke at lave VVM
Silkeborg Kommune har modtaget din ansøgning om 1,23 ha skovrejsning på matr.nr. 10d
Iller By, Grønbæk og del af matr.nr. 8n Ans By, Grønbæk.
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Skovrejsning er omfattet af Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), idet nyplantning af skov er opført på
lovbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 1d. Derfor skal kommunen VVM screene ansøgningen og
på denne baggrund afgøre, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering
vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af
VVM-pligt.
Baggrund for afgørelsen
Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at:
•

skovrejsningerne vil forbedre områdernes naturværdi som levested for vilde planter
og dyr,

•

da projektområdet ligger i indvindingsoplandet til Ans Vandværk, og oplandet er
kortlagt til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og dermed sårbart, vil
skovrejsning bidrage til en varig grundvandsbeskyttelse. Herved vil der være en
positiv påvirkning af grundvandsressourcen, set i forhold til den hidtidige
landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne,

•

skovrejsningen vil ikke nedsætte områdernes landskabelige kvaliteter, idet det
vurderes, at etablering af en ”småskov” på dette sted ikke vil give anledning til
væsentlige påvirkninger af landskabsoplevelsen i området.
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Da skovrejsningen altså ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet,
træffer Silkeborg Kommune hermed afgørelse om, at der ikke er VVM-pligtig.
Projektet skal screenes igen, hvis det ikke er påbegyndt inden 3 år, fra denne meddelelse
er offentliggjort.
Klage
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 3. april
2020.
Hvis I ønsker at klage over afgørelsen, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet
senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 1. maj 2020. Klagevejledning
er medtaget nedenfor.

Venlig hilsen
Kristian Nielsen
Teknik- og Miljøafdelingen

Kopi af afgørelsen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ejer af den berørte ejendom
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)
Sportsfiskerforbundet (post@sportsfiskerforbundet.dk,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. lovens § 49. Du klager via Klageportalen,
som du finder et link til her https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
Du logger på Klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen
til den myndighed, der har truffet afgørelsen. E klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt jf. lovens § 51. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (for privatpersoner) eller 1800 kr.
(for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder). Der kan benyttes
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis
medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets
hjemmeside (www.nmkn.dk).
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed,
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
modtagelsen af dette brev dog senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er
blevet offentligt bekendtgjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside.
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