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Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at vandløbsregulativet ikke forventes at
få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor ikke omfattet af bestemmelserne for
krav om miljøvurdering og tilladelse efter § 10 i miljøvurderingsloven (LBKG nr. 1225
Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. oktober
2018).
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Sagsbehandler:
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Favrskov Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at vandløbsregulativet
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen begrundes med, at vandløbsregulativet efter en vurdering af kriterierne i
bilag 3 til miljøvurderingsloven ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Personlig henvendelse:

Sagens oplysninger
Favrskov og Silkeborg Kommuner er i færd med at revidere regulativet for Gelbæk.
Gelbæk er i alt 5.871 meter og er i det eksisterende regulativ udlagt som naturvandløb
uden krav til skikkelse eller vandføringsevne og med meget begrænsede muligheder
for oprensning. I forbindelse med regulativrevisionen af eksisterende regulativ for Gelbæk skal vandløbet jf. vandløbslovens §12 beskrives med krav til vandføringsevne.
En plan må ikke vedtages før myndigheden har vurderet om planen kan antages at
kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger
fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsesdatoen.
Afgørelser efter Vandløbsloven kan påklages af:
• Den, afgørelsen er rettet til.
• Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. Vandløbslovens §84).
• Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kap. 6, 7 og 8 miljø- og fødevareministerens
nærmere bestemmelse.
Afgørelser efter kapitel 5 i Vandløbsloven vedrørende regulativer for offentlige vandløb
kan desuden påklages af:
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Generelt vedr. klage
Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan
dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.
Klager skal indsendes via klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.
Klagen sendes via klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for kommunen i klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i
sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om
anmodningen kan imødekommes.
Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel
eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret
ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er en forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.
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Miljøvurdering: Vandløbsregulativ for Gelbæk
Projektets/Planens navn:
Vandløbsregulativ for Gelbæk
Projektansvarlig: Andrea Høj Plejdrup

Miljøvurderingen er påbegyndt den: 19. februar 2019
Miljøvurderingen er afsluttet den: 3. maj 2019
Kort projektbeskrivelse (ydelser og målsætninger):
Gelbæk er et vandløb, der vedligeholdes af Favrskov kommune. Der skal derfor udarbejdes et
vandløbsregulativ for vandløbet, hvori bl.a. vedligeholdelsen er beskrevet. Derudover er vandløbets
skikkelse, bredejerforhold, og kontrol af vandløbets vandføringsevne beskrevet.
Det er et kommende revideret regulativ, der skal miljøvurderes. Det reviderede regulativ er et
vandføringsevnebestemt regulativ med mulighed for vedligeholdelse, hvor det gældende regulativ er et
naturregulativ uden mulighed for vedligeholdelse.

Kort med områdeafgræsning for projekt/plan:
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Screening
Hvis alle spørgsmål kan besvares med kryds i ”grønt felt” giver den indledende screeningen ikke anledning til at
der skal udarbejdes en Miljøvurdering (MV) af projektet.

Afdeling
Spørgsmål
Planen omfatter kun
anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan? F.eks.
lokalplaner, lokale anlægsprojekter og kloakplaner?

JA

NEJ

(Plan/Miljø)

x
(Plan/Miljø)

Der er kun tale om mindre
ændringer af en gældende
plan? F.eks. et
kommuneplantillæg?
Påvirker planen et
internationalt
naturbeskyttelsesområde ?

Bemærkninger
Det drejer sig kun om Gelbæk

Regulativet ændres til et vandføringsevnebestemt regulativ.
Hvis vandføringsevnen forringes med, hvad der svarer til en
hævning af vandspejlet med mindst 15 cm, udføres oprensning.
x

(Natur)

Giver planen mulighed for
anlægsprojekter omfattet af
lovens bilag 3 og 4 (bilag 2) ?
Har projektet indvirkning eller
relevans for andre projekter og
aktiviteter, eller anden
planlægning ? Eks. Hvis
planen vil få væsentlig
indflydelse på et område der i
kommuneplanen er udlagt til
naturgenopretning.

x

x

x

Ved tvivl om projektets ændringer eller påvirkninger af miljøet?
Nedenstående skemaer udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den ansvarlige for det
pågældende miljøområde internt i forvaltningen. Ved tvivl om graden af miljøpåvirkning foretages evt. yderligere
undersøgelser og evt. eksterne parter høres.

Vurdering af projektets påvirkning.
I henhold til bekendtgørelsen skal der screenes for påvirkninger. Bekendtgørelsen skelner ikke imellem positive og negative
påvirkninger, men blot om påvirkningen vurderes som væsentlig. I tilfælde af en positiv påvirkning bør der lavet en kort
beskrivelse i feltet – bemærkninger. Ansvarlig for de enkelte parametre sætter √ ved sin signatur efter udfyldelse af
skemaet.
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Screeningsskemaer:
Ja
Ja
Parameter

Ansv.

Nej

Miljø

X

i mindre
grad

i væsentlig
grad

Bemærkninger

Evt.
høring

Ressourcer
Forbrug af energi og natur
ressourcer.

Klima

X
Miljø

Biologisk
mangfoldighed
Flora, fauna

X
Miljø

Affald
Mængder, Miljøfarlige stoffer,
genanvendelighed.

X
Miljø

Grundvand/Drikkevand
Indsatskortlægning, boringer

X
Miljø

Spildevand
Spildevand, overfladevand,
nedsivning.

Luft
Emissioner og lugt.

Støj og vibrationer

X
Miljø

Miljø

Miljø

Jord
Jordforurening

Trafik
Belastning og sikkerhed.

Natur, geologi
og landskab
Områder under særlig
beskyttelse (§ 3, EU,
internationalt, eller områder
med særlig bevarings værdi)

Kulturarv –
Fortidsminder

Mulige oprensninger kan på de oprensede
strækninger have en negativ påvirkning,
da oprensninger medfører forstyrelser. På
nedstrøms strækninger kan oprensningen
få positive konsekvenser, da mængden af
sand, der kan lægge sig, mindskes.

X

X

X
Miljø

Trafik
og
Anlæg

X

X
Miljø
og
Plan

Miljø
Og
Plan

X
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Kulturarv – Bebyggelse

Sundhed – velfærd
Rekreative arealer
Stiforbindelser
Udsigt til/adgang til natur

Plan
og
Byg

X

X

Miljø
og
Anlæg

Hvis ”NEJ”
eller ”ja i
mindre grad”,
fortsæt
screening.

Hvis ”ja i
væsentlig
grad”, gå
videre til
MV

Vil et eller flere af disse punkter få negativ betydning for projektets indvirkning på miljøet?

Nedenstående skemaer udfyldes. Hvis blot et af følgende spørgsmål kan besvares med et ”ja i væsentlig grad”, skal
projektet underkastes miljøvurdering.
Karakteren af planens
miljømæssige indvirkning

Ansv.

Nej

Vil projektets omfang i form
af røg, støj og møg belaste
det omgivende miljø.

Miljø

X

Vil den fysiske størrelse af
projektet få betydning for
miljøet ved at optage for
meget plads rent
geografisk?

Miljø/
Plan

X

Vil projektet i
etableringsfasen belaste
omgivelserne væsentligt
miljømæssigt?

Miljø

X

Vil projektet på sigt give
miljømæssige gener?

Miljø

X

Vil flere miljøparametre i
samspil få en sammenlagt
større effekt på miljøet, end
summen når de optræder
hver for sig?

Miljø

X

Vil projektet have
indflydelse på andre planer
?

Plan

X

Vil projektet give mulighed
for fremme en bæredygtig
udvikling ?

Miljø/
Plan

X

Ja i
mindr
e grad

Ja i væsentlig
grad

Evt.
høring

Bemærkninger
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Vil projektet danne
grundlag for andre
projekter og aktiviteter i
området ?

Plan

Har projektet relevans for
gennemførelse af anden
miljølovgivning ( eks.
planer om affaldshåndtering og
vandbeskyttelse)

Miljø

Hvis ”Nej” eller
”ja i mindre
grad”, skal der
ikke foretages
MV

Hvis ”ja i
væsentlig
grad”, gå videre
til MV

Endeligt resultat af screening
Resultat
Der skal foretages en miljøvurdering af projektet. Gå videre til side 8

JA

NEJ

X

Ansv.
signatur
ahpl

Evt. kommentarer:
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