
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-
redegørelse) af klimaprojektet der vedr. Agnetevej i Ry 
Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport 
(VVM-redegørelse) for klimaprojektet der vedr. Agnetevej i Ry.  
 
Projektet består af følgende delelementer: 
 

• Opgradering af regnvandsledninger 

• Ny regnvandsudledning på 160 cm i diameter til Knudsø 

• Etablering af underjordiske renseforanstaltninger til 

rensning af overfladevand 

• Nedsivning af regnvand på Agnetevej 

• Separatkloakering af de fælleskloakerede oplande  

 
Formålet med det samlede projekt er at reducere overløb fra det 
fælleskloakerede system til Knudsø (overløbsbygværk OV36, med 
udløb U6 ved Sdr. Ege) og reducere mængden af fællesvand 
(blandet spilde- og regnvand) som sendes til Ry Renseanlæg. 
Dette opnås ved at separatkloakere oplandet, samt at nedsive og 
rense overfladevand.  
 

SKANDERBORG FORSYNING A/S 
Døjsøvej 1 
8660 Skanderborg 

Dato 

24. november 2021 

Sagsnr.: 04.01.00-P20-3-21 

 

Din reference 

Kim Aaen 

Tlf.: 87947757 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan, Teknik og Miljø 

Naturbeskyttelse 

Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 

 

www.skanderborg.dk 



 
 
 

 
 

Side 2 af 5 

 
Oversigtskort over projektet. Grønt og blåt område er i dag fælleskloakeret og skal på sigt 
separatkloakeres og regnvandet skal gennem en renseforanstaltning (S) inden det ledes til 
udløb i Knudsø. I det røde og orange område nedsives overfladevandet via faskiner (op til 5 
års regn). Den tynde blå streg er en ny regnvandsledning der skal kunne håndtere store 
regnhændelser (op til 100-års regn). 
 
Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en 
miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om 
ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).  
 
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. 
miljøvurderingslovens § 39. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en 
miljøvurderingsproces. 
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1376 af 21/6/2021) 
 
Oplysninger i sagen 
Vi har den 7. september 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til klimaprojektet ved 
Agnetevej i Ry. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 10b ”Anlægsarbejder i byzoner, 
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg” og pkt. 11c ”Rensningsanlæg 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)” i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Høring af berørte myndigheder og parter 
Vi har ikke foretaget en høring af berørte myndigheder eller parter da vi vurderer at der ikke er 
andre berørte myndigheder eller parter ifm. denne afgørelse.  
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Skanderborg Kommunes bemærkninger 
Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Vi har vurderet, at der er følgende risici ved etablering og drift af klima: 
  
• støv- og støjgener i anlægsfasen (2022-2025) 
• midlertidig påvirkning af plante- og dyreliv på en begrænset del af et § 3 beskyttet overdrev 
 
 
Vi vurderer konkret, at projektet;  
 
▪ ovenstående risici ved projektet ikke udgør en væsentlig påvirkning af omgivelserne 

▪ vil reducere mængden af overløb med fællesvand til Knudsø, og at overfladevandet renses 

bedre inden udløb i Knudsø. Dette vurderes at forbedre den overordnede vandkvalitet i 

søen 

▪ i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-

områder, væsentligt 

▪ ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter 

(bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som 

også er omfattet af bilag IV 

▪ ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets 

tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil 

▪ ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne 

 
Vi  vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema. 
 
Hvis du vil klage 
Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 973 af 25. juni 2020) af 
 

• Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen) 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur 
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer 

 
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer det. 
 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via linket her. Du logger på klageportalen med 
Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via 
klageportalen. 
 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening 
eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat 
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 
Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 
Fritagelse fra klageportalen 
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. 
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.: 

• Har et særlig handicap 
• Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse 
• Lider af demens 
• Mangler digitale kompetencer 
• Er socialt udsat 
• Har en eller flere psykiske lidelser 
• Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke 

konkret vurderes at være en egnet løsning. 
 

Er du allerede fritaget fra Digital Post? 
Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive 
fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En 
fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. 
Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital 
selvbetjening. 
 
Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge 
klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. 
Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget 
for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. 
 
Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.  
  
Orientér kommunen 
Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked 
til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan 
orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 
7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 
Skanderborg. 
  
Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige her. 
  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Aaen 
Biolog 
.

mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/spoergsmaal-og-svar-til-klageportalen/


 

 

Bilag: 

Anmeldelse af projekt 

Skema til brug for screening (VVM-pligt) 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

• Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)   

• Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk  

• Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 

• Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk) 
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