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Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har modtaget vvm-ansøgning
angående etablering af vådt regnvandsbassin, E01.1PB ved Vestre Ringvej i Lysbro.
Afgørelse
Silkeborg Kommune 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. 10g ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring
af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)” i Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter1.
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.
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 nyt vådt regnvandsbassin, E01.1PB. Bassinet etableres
som et vådt regnvandsbassin, hvor regnvandet fra spildevandsplanopland E01.1 renses
inden udledning til Silkeborg Langsø. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen
på min. 80 m³ svarende til 200 m³/reduceret ha, samt et totalvolumen på 296 m3.
Bassinet etableres med dykket udløb til Silkeborg Langsø Vest.

VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Grundvand
1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lov nr. 425 af 18. maj 2016
jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.
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Da bassinet etableres som et vådt regnvandsbassin, og er beliggende udenfor område
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almen vandforsyning,
forventes anlægget ikke at kunne påvirke grundvandsressourcen væsentligt.
Anlægsarbejde
Anlægget forventes ikke at påvirke det omgivende vejnet betydeligt.
I anlægsfasen forventes tung trafik til og fra området. Såfremt at vejen tager skade af
transporten skal denne bringes tilbage til minimum samme stand som før projektets
påbegyndelse. Minimum efter hver fyraften skal vejene rengøres for eventuel jord,
mudder eller lignende.
I driftsfasen forventes anlægget ikke at påvirke det omgivende vej- og stinet betydeligt.
Landskab
Bassinet placeres på et græsareal, som er omgivet af boliger og veje. Terrænet er
skrånende og præget af bymæssig bebyggelse. Placering af regnvandsbassinet vil ikke
medføre degradering af værdifuldt landskab.
Der er ingen særlige geologiske værdier i området.
Der vurderes ikke at være andre væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med realisering
af projektet.
Partshøring
Ejer af matriklen, hvor anlægget etableres, er hørt. Der er ikke indkommet
bemærkninger.
Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 10. juli 2020.
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.
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Bilag 1
Klagevejledning
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.
I skal klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Der er
også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Når I klager, skal I
betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og
offentlige myndigheder.
Klagen bliver automatisk sendt til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune
fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i klagenævnet. I får
besked, hvis jeres klage bliver sendt videre.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser jeres klage, hvis I sender den uden om
Klageportalen, med mindre I er blevet fritaget for at bruge portalen. Hvis I ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til Silkeborg
Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør om
I kan blive fritaget.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Hvis afgørelsen er
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis I ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter I har
modtaget dette brev.
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