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Godkendelse af reguleringsprojekt ifm. grødeskæringsforsøg i offentlige vandløb i
Assens Kommune
Afgørelse
Vandløbsmyndigheden, Assens Kommune meddeler hermed godkendelse til et
reguleringsprojekt som vil afhjælpe en mangeårig mangel på databaseret viden om, hvordan
grødeskæring påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb.
Godkendelsen gælder ikke det samlede projekt, men hver enkelt vandløbsstrækning der er
omfattet af projektet og som blev meddelt i vores høringsbrev medio april.2019
Projektet har været i 4 ugers høring fra medio april 2019. Der er ikke modtaget høringssvar som
ændrede på projektet. Projektet forventes derfor påbegyndt umiddelbart efter klagefristens
udløb, som det er beskrevet i høringsbrevet til den enkelte lodsejer. Tilladelsen er gældende i
projektperioden på 4 år.
Klagevejledning
Vandløbsmyndighedens afgørelse for den enkelte projektstrækning kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.
Klager skal være indgivet senest den 18. juni 2019. Sags id. 19/7991 bedes anvendt ved alle
henvendelser.
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig
interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klage skal ske via nævnets klageportal på www.naevneneshus.dk hvor der også er nærmere
vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/.
Det er en betingelse for Miljø og Fødevarenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. organisationer og virksomheder til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på
Nævnenes hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk .
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage Miljø- og
Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
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 den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som
klagefristen.
Reguleringsprojektet har i høringsperioden været offentliggjort på Assens Kommunes
høringsportal på: http://www.assens.dk/

Venlig hilsen

Peter T. Worm
Miljømedarbejder
Godkendelse sendt til følgende klageberettigede:
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