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Afgørelse ift. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter
Assens Kommune har den 19. april 2021 modtaget en ansøgning fra Assens Spildevand af
anlægsarbejde for et forsyningsprojekt i forbindelse med omlægning af Søndre Ringvej i Assens.
Anlægsarbejdet gennemføres som følge af vejomlægningen og omfatter nye ledningsanlæg til
afledning af regnvand, etablering af nyt regnvandsudløb med olie- og benzinudskiller, sandfang
samt brønd og bygværk med kontraklap.
Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden juli 2021 – november 2021.
Vejprojektet for Søndre Ringvej er ansøgt særskilt af Assens Kommune, men vejprojektet og
forsyningsprojektet gennemføres samtidigt og er reelt ét samlet projekt.
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vedlagt
som bilag. Assens Kommune vurderer, at projektet er omfattet af følgende punkter i lovens
bilag 2:
10b)

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser krav om miljøvurdering, men som skal
screenes med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet kan forventes at få
væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed være omfattet af krav om en miljøvurdering og
tilladelse.
Høring
Assens Kommune har foretaget en høring af mulige berørte parter i perioden 18. maj til 1. juni
2021. Assens Kommune har modtaget få mindre bemærkninger.
Afgørelse
Assens Kommune anser det ansøgte forsyningsprojekt og det af Assens Kommune særskilt
ansøgte vejprojekt som værende ét samlet projekt. Der er derfor gennemført en fælles screening
for de to projekter, men der træffes selvstændig afgørelse for projekterne.
Assens Kommune har på baggrund af en screening af projektets indvirkning på miljøet
vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav
om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet ud fra kriterierne i bilag 6 jf. § 21, stk. 1 i
miljøvurderingsloven1.
1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).
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Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke er krav om
miljøvurdering af projektet. Ansøger er ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige
tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning for at realisere projektet.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen
samt Assens Kommunes kommentarer til ansøgningen og de indkomne høringssvar. Hvis det
ansøgte projekt ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om
ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.
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.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 10. juni 2021på kommunens hjemmeside www.assens.dk under
offentliggørelser.

Venlig hilsen
Ann-Mett Mølhave Sepstrup
Landskabsarkitekt
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Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens
udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 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, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.
Klagefrisen er tirsdag den 27. april 2021.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger
på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om klageregler og
gebyrordning på Nævnenes Hus’ hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
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.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.

Rådhus Allé 5 - 5610 Assens - Se hvordan vi behandler dine data på www.assens.dk/dinedata
Kontaktperson: Ann-Mett Mølhave Sepstrup - dir. tlf.: +4564747520

Side 3 af 3

