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Afgørelse om, at etablering af minivådområde på Ravnekærvej 20, 5531 Ebberup
ikke er VVM-pligtigt
Assens Kommune har modtaget VVM-ansøgning om etablering af minivådområde på
ejendommen matr. nr. 3o, Ebberup By, Kærum, beliggende Ravnekærvej 20, 5631 Ebberup.
Assens Kommune er VVM-myndighed i den konkrete sag.
Afgørelse
På baggrund af en VVM-screening vurderer Assens Kommune, at etableringen af
minivådområdet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er krav om
miljøvurdering og tilladelse (VVM).
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)1.
Denne afgørelse er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.
Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtiget til at anmelde ændringen med henblik på
vurdering af, om ændringen udløser VVM-pligt jf. lovens §18.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøvurderingslovens § 39.
Sagens oplysninger
Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirke-middel, som har en høj effekt på fjernelse af
nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder
frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette
vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.000 minivådområder over hele landet.
Det aktuelle minivådområde etableres på matr. nr. 3o, Ebberup By, Kærum, beliggende
Ravnekærvej 20, 5631 Ebberup.
Minivådområdet, som placeres i det laveste område i marken, planlægges at få et vandspejl på
ca. 4.600 m² og et samlet projektareal på ca. 9.100 m².
Brinkerne sås til med græs og de lavvandede zoner vil hurtigt vokse naturligt til.
Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel
bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæring
i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå
kanaliseret strømning.
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Overskudsjord, som anslås at blive omkring 6.000 m3, ønskes placeret på matriklen. Evt.
oprenset sediment lægges ligeledes ud på matriklen.
Vurdering
Formålet med etableringen af minivådområder er at fjerne nitrat og fosfor fra drænvandet og
dermed mindske udledningen af disse næringsstoffer til vandløb, søer og hav.
Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, omfang og placering ikke at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.
Høring af naboer
Afgørelsen om ikke VVM-pligt har ikke været i nabohøring, men projektet har været i
nabohøring i forbindelse med høring forud for landzonetilladelsen.
Kommunen har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte.
Denne afgørelse offentliggøres den 10. marts 2020 på Assens kommunes hjemmeside
assens.dk
Venlig hilsen
Mona Nielsen
Planmedarbejder
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Klagevejledning
Klagefrist
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort,
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål.
Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb for at komme i betragtning.
Klagen har ikke opsættende virkning, dvs. at byggeri eller andet ikke stoppes,
med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Hvem kan klage?
De klageberettigede er Miljø og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i
sagens udfald, og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelse.
Hvordan klages?
Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indgives skriftligt ved brug af
Klageportalen. Link til Klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk
Klagevejledning kan ses her
Klagen sendes via Klageportalen til Assens Kommune.
Fritagelse for at anvende klageportalen kan kun ske, hvis der foreligger særlige
forhold, og klager skal i givet fald anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om
denne fritagelse.
En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen på Klageportalen.
Kommunen skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de
dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen
med kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Når kommunen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den
samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at
afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra
modtagelsen.
Klagegebyr
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at
klageren indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.
Virksomheder og organisationer skal betale et beløb på 1.800 kr. Oplysninger om betalingsregler og
eventuel tilbagebetaling af
gebyret findes på http://nmkn.dk/klage/hvad-koster-det-at-klage
Du vil blive orienteret om en eventuel klage.
Domstolsprøvelse
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra
offentliggørelsesdatoen.
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