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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 29, byggemodning ved Yding.
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. Der
ligger ikke beskyttet natur i området, hvor regnvandsbassinet placeres. Der er dog beskyttet
eng og sø nær regnvandsbassinet i det sydøstlige hjørne. Der sikres en afstand på 10 m til
beskyttet natur. Regnvandet vurderes at undergå tilstrækkelig rensning inden udledning til
Dørup Bæk.
Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående afgjort, at spildevandsplantillægget ikke
er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning
på 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.
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.
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