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Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering
Horsens Kommune har efter høring af berørte myndigheder truffet afgørelse efter lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter om ikke at udarbejde en
miljøvurdering for spildevandsplantillæg 30, separatkloakering af det sydlige Brædstrup.
Afgørelsen er truffet på baggrund af screening efter kriterierne i lovens bilag 2, og det er
efterfølgende kommunens vurdering, at planen ikke kan antages at ville få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Begrundelse:
Det vurderes, at gennemførelsen af planen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, idet
at forsinkelse og rensning af regnvandet forventes at have en positiv indflydelse på Ring Sø,
da Ring Sø i dag modtager regn- og spildevand uforsinket og urenset.
Regnbedet ligger inden for sø-beskyttelseslinjen og ændringer i terræn, anlæggelse af faste
anlæg, beplantning m.m vil kræve en dispensation fra sø-beskyttelseslinjen. Horsens
Kommune er indstillet på at meddele en dispensation hertil. Samn Forsyning skal ansøge om
dispensation hos Horsens Kommune.
Ved etablering af regnbedet skal vejadgangen til badebroen sikres. Vejen bruges bl.a. til
slamsuger. Desuden skal det sikres at arealet stadigt er et rekreativt område, som kan
benyttes af Brædstrups borgere.
Få områder indenfor oplandet som skal separatkloakeres er V1-kortlagt, og Samn Forsyning
er opmærksomme på at gravearbejdet indenfor disse områder skal godkendes af Horsens
Kommune.
Indenfor oplandet som skal separatkloakeres er der fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Ved gravearbejde 2 meter fra fortidsminder skal der indhentes tilladelse fra
Slots- og Kulturstyrelsen. Gravearbejde indenfor fortidsminde-beskyttelseslinjer skal der
indhentes dispensation hos Horsens Kommune.
Der er ligeledes kulturhistoriske værdier indenfor området som separatkloakeres og der skal
derfor også tages hensyn til dette i forbindelse med gravearbejdet.

Idet at der tages hensyn til ovenstående i forbindelse med separatkloakeringen og
etableringen af regnbedet, vurderer Horsens Kommune at spildevandsplantillægget ikke er
omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på
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miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10 og medfører, at der ikke skal
foretages en miljøvurdering af tillægget i henhold til loven.
Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens
offentliggørelse, dvs. senest d. 3. januar 2018.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i
Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr., mens
virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Horsens Kommune. Horsens
Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentliggørelse, dvs. senest d. 6. juni 2018.

Med venlig hilsen

Stine Bruun Bundesen
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