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Emne: Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 1 til Assens kommuneplan 2017-2029 samt forslag
til lokalplan nr. 1.2-8, vedrørende bilag IV-arter

Til Assens kommune, Plan og kultur
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 ”Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej” til Assens Kommuneplan 20172029 samt forslag til lokalplan nr. 1.2-8 ”For et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej,
Assens ”, samt ”Assens Renseanlæg- miljøvurdering indeholdende VVM redegørelse og
miljørapport”, følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter:
Det fremgår af forslag til lokalplan nr. 1.2-8 og af miljøvurderingen, at der ikke er
konkret kendskab til forekomst af bilag IV‐arter, og at Kommunen vurderer, der ikke er egnede
levesteder for bilag IV arter inden for projektområdet
Det fremgår af miljøvurderingen,
at idet den endelige placering af ledningstracéet ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt, så kan
det ikke ude‐
lukkes, at der skal fældes enkelte gamle eller hule træer, som potentielt kan fungere som yngle‐ o
g/eller rasteområde for arter af flagermus. Kommunen skriver yderligere i miljøvurderingen,
at fældning af eventuelle gamle og/eller hule træer ske på et tidspunkt, hvor de ikke huser ynglend
e eller overvintrende flagermus, dvs. i perioden sidst i august ‐ midten af oktober eller slutningen a
f april til begyndelsen af juni, for at undgå påvirkning af yngle og rasteområder for
flagermus. Med implementering af denne foranstaltning og idet der udelukkende vil være tale om
et begrænset antal træer, så vurderes det, at eventuelle flagermus, der måtte anvende træerne s
om yngle‐ eller rasteområde, vil kunne anvende andre træer som yngle‐ og rasteområder.
Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at der inden en evt. fældning af træerne skal foretages en
konkret undersøgelse af, om der er flagermus til stede, og såfremt der konstateres flagermus bør
det endvidere sikres, at fældning af selv enkelte træer ikke får negativ betydning for arten eller
bestanden. Det skal herunder sikres, at der ved en evt. udslusning er egnede yngle og
rasteområder for flagermus i andre træer i området. Dette bør fremgå af Kommuneplantillægget.
Der henvises i den forbindelse til forvaltningsplan for flagermus
(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/FLAGERMUS_forvaltningsplan_2013_FinalCut2.
pdf ) samt vejledning til habitatbekendtgørelsen om eventuelle afværgeforanstaltninger til sikring
af flagermus samt anvendelse af begrebet økologisk funktionalitet.
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/vejledning-til-habitatbekendtgoerelsen/
I forhold til fældning af træer, gør miljøstyrelsen også Kommunen opmærksom på at overholde
øvrige lovgivning. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november31.august, hvilket fremgår af § 6 stk. 4 i Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter
og pleje af tilskadekommet vildt (BEK nr 867 af 27/06/2016).

Det fremgår yderligere af miljøvurderingen at der i anlægs fasen kan være en tale om en evt.
midlertidig grundvandssænkning, som kommunen vurderer ikke
vil have skadelig virkning på padde‐
arter eller bestande eller påvirke den økologiske funktionalitet af yngle‐ og rasteområ‐
der for padder på habitatdirektivets bilag IV eller andre beskyttelseskrævende arter.
Miljøstyrelsen lægger til grund, at den mindre grundvandssænkning ikke vil føre til en tørlægning
af vandhuller, hvor der lever beskyttede arter af padder. Dette er især vigtigt inden for
yngleperioden.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslagene men en bemærkning om
gældende regler. Såfremt Assens Kommune har spørgsmål angående bilag IV-arter, er I velkomne
til at kontakte Helene Nyegaard Hvid (henhv@mst.dk, telefon: 72542418).
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