Bilag 2

Høringssvar
Sendt: 18. marts 2019 08:46
Til: Plan <plan@assens.dk>
Emne: Banedanmarks bemærkninger til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme
2.1.BE.E (BDK ID: 1091523)
Kære Assens Kommune
Banedanmark har modtaget Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.E ‐
Blandet bolig‐ og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup.
Banedanmark skal for en god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til planerne.
Med venlig hilsen
Pernille Nysted Andersen
Cand.jur.
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Sendt: 7. marts 2019 10:22
Til: Plan <plan@assens.dk>
Cc: MST ‐ Plantilsyn <plantilsyn@mst.dk>
Emne: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 4 – Assens Kommune.
Til Assens Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Assens Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV‐arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan
beskadige eller ødelægge yngle‐ eller rasteområder for bilag IV‐arter. Det følger imidlertid af § 7 i
bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan
vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV‐arters
yngle‐ eller rasteområder. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af
redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering
om reglerne vedr. bilag IV‐arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV‐arter, kan undertegnede kontaktes.
Venlig hilsen
Miljø‐ og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
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Assens Kommunes bemærkninger til høringssvaret fra Miljøstyrelsen:
På baggrund af høringssvaret suppleres redegørelsen i Kommuneplantillæg nr. 4 med følgende tekst:
EU‐naturbeskyttelsesområder
Rammeområde 2.1.BE.1 ligger cirka 10 km fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde
”Lillebælt” (Natura 2000‐habitatområde, Natura2000‐fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde).
Området er et område i byzone, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for bilag IV‐arter. På
baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og kommuneplantillæggets
begrænsede omfang, er det Assens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at kommuneplantillægget
kan medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV‐arters yngle‐ eller rasteområder.

