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Screeningsafgørelse – etablering af et nyt regnvandsbassin, regnvandsledninger,
adgangsvej mv. ved Ørsted er ikke omfattet af krav om miljøvurdering
Assens Kommune har modtaget ansøgning fra Assens Forsyning A/S om anlægsarbejde nord
for Ørsted by. Som led i separatkloakering af Ørsted by planlægger Assens Forsyning A/S at
etablere et nyt regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand fra dele af
byen.
Afgørelse
Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven1.
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,
jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Hvis projektet 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.
Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet 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)
10g)
11c)

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som
ikke er omfattet af bilag 1).
Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

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

1

Bekendtgørelse af lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af
25/06/2020)
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væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed være omfattet af krav om en miljøvurdering og
tilladelse.
Projektbeskrivelse
Der anlægges et nyt regnvandsbassin, nye regnvandsledninger samt etablering af en
adgangsvej:


Bassinet etableres på matr. nr. 1a Ørsted By, Ørsted og dækker et areal på ca. 3.200
m2.



Etablering af i alt ca. 370 meter nye regnvandsledninger.



Etablering af adgangsvej og vendeplads anlagt med stabilt grus, der afsluttes med ca.
50 mm muld, hvor der sås græs. Vejen dækker et areal på ca. 1.295 m2.

Oversigtskort over projektområdet ses i bilag til denne afgørelse. Ansøger har supplerende
oplyst, at anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden primo juli 2021 – ultimo oktober
2021.
Begrundelse for afgørelsen
Assens Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil
medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en
miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.
Støj, vibrationer, støv, lys og lugt
I anlægsfasen kan der forekomme midlertidige støjgener. Der kan ligeledes opstå vibrationer i
forbindelse med etablering af regnvandsbassinerne og adgangsvej, hvor der komprimeres jord.
Anlægsarbejdet vil dog kun foregå i dagtimerne og vil overholde grænseværdier for støj og
vibrationer. I driftsfasen vil det samlede anlæg ikke giver anledning til støj eller vibrationer.
I tørre perioder kan der opstå støv fra f.eks. kørsel og gravearbejde på ubefæstede arealer i
anlægsfasen. Problemet kan minimeres ved overrisling med vand. I driftsfasen vil der ikke
være nogen støvgener.
Der forventes ingen lysgener i forbindelse med anlægsarbejdet eller driftsfasen.
Afledning af regnvand giver normalt ikke anledning til lugtgener. Det vurderes, at der ikke vil
være nogen væsentlig påvirkning i hverken anlægs- eller driftsfasen.
På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for
befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støj, vibrationer,
støv, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.
Ressourcer og affald inklusiv spildevand
Der anvendes sand stabilt grus i forbindelse med nedlægning af regnvandsledninger og anlæg
af adgangsvej. Der forbruges vand til renspuling af regnvandsledningerne når anlægsarbejdet
er udført samt til evt. overrisling af ubefæstede arealer i tørre perioder for at dæmpe støv fra
kørsel.
Overskudsjord fra ledningsgrav håndteres i henhold til gældende lovgivning. I tilfælde af
forurenet jord håndteres dette efter anvisning fra kommunen. Opgravede betonrør
genanvendes (nedknusning) og opgravet PVC-materiale køres til genanvendelse.
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I anlægsfasen produceres spildevand fra forventeligt 3-5 personer tilknyttet anlægsarbejdet,
som afledes til eksisterende spildevandssystem. Tag- og overfladevand fra separatkloakerede
oplande ledes også til eksisterende spildevandssystem i anlægsfasen.
I driftsfasen er der intet forbrug af ressourcer eller produktion af affald eller spildevand.
Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger
Anlægsarbejdet udføres inden for kirkebyggelinjen omkring Ørsted Kirke. Projektet indebærer
ikke bebyggelse eller andre elementer med en højde på mere end 8,5 meter. Projektet
forudsætter ikke dispensation fra kirkebyggelinjen. Det bemærkes endvidere, at
regnvandsbassinet vil komme til at fremstå som et naturligt vandhul, og adgangsvejen bliver
tilsået med græs.
Bassinet og dele af regnvandsledningerne placeres inden for et kirkebeskyttelsesområde, som
jf. gældende kommuneplan er udpeget som værende af kulturhistorisk bevaringsværdi.
Regnvandsbassinet får karakter af sø tilgrænsende et større naturområde med en mosaik af
søer, moser, enge og vandløb. På den baggrund - samt at adgangsvejen tilsås med græs –
vurderes det, at projektet ikke vil påvirke den kulturhistoriske bevaringsværdi væsentligt. Det
bemærkes desuden, at projektet har været i høring hos berørte myndigheder, herunder
planmyndigheden i Assens Kommune og Fyns Stift, som ikke havde nogen bemærkninger til
projektet.
Skråningsanlægget omkring regnvandsbassinet grænser op til et beskyttet sten- eller jorddige
over en strækning på 6,5 meter. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og
jorddiger og lignende, jf. museumslovens § 29a. Dog kan visse mindre indgreb gennemføres
uden dispensation, f.eks. nedgravning af jordkabler og mindre rørledninger, eller underboring af
drænrør, hvis der efterfølgende reetableres fuldstændigt. Det er oplyst i ansøgningen, at
anlægsarbejdet omkring diget sker så skånsomt som muligt og, at der ikke vil blive kørt
på/gennem diget eller blive gravet i diget. Det vurderes derfor, at projektet kan gennemføres
uden dispensation fra museumsloven.
Beskyttet natur
Umiddelbart nord for projektområdet findes en mosaik af moser, enge og småsøer, som er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Graverenden er også omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
I anlægsperioden vil der ikke blive hverken kørt eller gravet inden for beskyttede naturtyper.
Under anlægsarbejdet vil der ske lænsepumpning af indsivende grundvand i projektområdet.
Dette kan muligvis medføre en lille sænkning af grundvandstanden på engarealet nord for
projektområdet samt i det nærliggende vandhul, som ikke er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Ansøger har oplyst, at sænkningen i så fald vil være kortvarig. Det
vurderes, at midlertidig, kortvarig sænkning af grundvandsstanden ikke vil medføre en
tilstandsændring i naturområderne.
Det eksisterende udledningspunkt for udledning af tag- og overfladevand fra dele af Ørsted by
til privat åben rende flyttes ca. 12 meter mod øst til Tilløb til Graverenden st. 0. Den private
åbne rende leder til en beskyttet sø, som dermed fremadrettet bliver friholdt for tilledning af
urenset og uforsinket tag- og overfladevand, og som fremover kun vil modtage drænvand fra
marker. Søen har permanent vandspejl og er grundvandsfødt. Det vurderes derfor, at projektet
ikke vil medføre en tilstandsændring i søen – måske på sigt en lille positiv tilstandsændring.
På den baggrund vurderes det ansøgte projekt ikke at påvirke de beskyttede naturtyper
væsentligt. Samlet set vurderes det, at projektet vil bidrage til at øge naturkvaliteten lokalt,
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højne den biologiske mangfoldighed og bidrage til forbedring af tilstanden i § 3-beskyttede
målsatte vandløb.
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt” er beliggende ca. 9 km øst for projektområdet i luftlinje. Desuden er Tilløb til
Graverenden en del af Brende Å-vandløbssystemet, som har udløb i kystlagunen
Bredningen, der er beliggende inden for Natura 2000-området.
Natura 2000-område nr. 112 - ”Lillebælt” omfatter fuglebeskyttelsesområde F47 og
habitatområde H96. Området er samtidig udpeget som ramsarområde (R15).
Udledningspunktet fra det regnvandsbassin, som etableres i projektområdet er beliggende
mere end 25 km opstrøms det punkt, hvor vandløbet krydser grænsen til Natura 2000-område
nr. 112 ”Lillebælt”. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områder er at sikre eller genoprette
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. For
Ramsarområder er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.
En række af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget kan være sårbare over for
næringsstofpåvirkning og miljøfarlige forurenende stoffer. Etablering af våde
regnvandsbassiner inden udløb til et vandområde sikrer, at tag- og overfladevandet fra de
tilsluttede oplande passerer igennem sand- og oliefang inden udløb, at bundfældelige stoffer
tilbageholdes og omsætning af organisk stof og næringsstoffer i bassinernes våde volumen.
Ifølge ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012”
har et korrekt dimensioneret vådt regnvandsbassin en god renseeffekt – typisk reduceres
regnvandets indhold af suspenderet stof med 80 %, COD 45 %, total-P 70 % og total-N 40 %.
Total Cu og Zn reduceres typisk med 75 %.
Projektet bidrager til reduceret udledning af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer,
som potentielt kan påvirke de marine naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura
2000-området.
På den baggrund og på grund af den store afstand på ca. 9 km i luftlinje til Natura 2000område nr. 112 og mere end 25 km via vandløb vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller
i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets
udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af
projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen2.
Beskyttede arter
Den rødlistede3 fugleart hedelærke er observeret overflyvende ejendommen ca. 230 meter
nordøst for projektområdet, jf. naturbasen.dk. På lokaliteterne Ørsted Grave nord for
projektområdet og Ørsted v. Aarup er der ifølge DOF-basen observeret hhv. 48 og 36
fuglearter, bl.a. de rødlistede arter fouragerende rød glente (2018), rastende trane (2019),
fouragerende hvepsevåge (2018), fouragerende blå kærhøj (2020) og restende rødrygget
tornskade (2017).
Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” 4 er der registreret følgende bilag
IV-arter i de 10 x 10 km UTM kvadrater, som projektområdet er beliggende indenfor:
Vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor
2

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter (BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
3 Den danske rødliste er en vurdering af danske plante- og dyrearters risiko for at uddø. De rødlistede arter omfatter
kategorierne regionalt uddød, kritisk truet, truet, sårbar, næsten truet og utilstrækkelige data.
4 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007.
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vandsalamander og spidssnudet frø. Det kan ikke udelukkes, at disse arter yngler eller raster
i eller i umiddelbar nærhed af projektområdet.
En del flagermusarter har yngle- og /eller rasteområder i hulheder i træer. Ingen gamle træer
med egnede hulheder fjernes i forbindelse med gennemførelse af projektet. De
omkringliggende arealer med træbevoksning udgør potentielle yngle- og rasteområder for
flagermus, men der er ikke konkrete registreringer på arealerne. Eksisterende træer langs
adgangsvejen til regnvandsbassinet kan være ledelinje for flagermus. Ledelinjen bibeholdes,
men forskydes nogle meter mod vest.
Markfirben er vurderet sårbar på den offentliggjorte rødliste fra 2019. Markfirben ses oftest
på steder med løs sandet jord, f.eks. på vej- og jernbaneskråninger over det meste af landet.
De går i hi fra september måned i gange, de graver i sydvendte skråninger. Det kan ikke
udelukkes, at markfirben færdes i nærområdet, men selve projektområdet fremstår fugtigt og
er ikke oplagt som yngle- eller rasteområde for markfirben.
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, mest i skove og haver nær vandhuller,
hvor den yngler. Den er mest aktiv om natten og gemmer sig om dagen i huller i jorden,
under grene eller lignende. Den går i vinterdvale på land fra oktober til marts/april.
Spidssnudet frø lever i tilknytning til vandhuller, gerne sure, næringsfattige vandhuller uden
fisk og med en lav bredzone. Uden for yngletiden (omkring april) lever de voksne frøer på
land i nærheden af vandhullerne og i oktober til marts går de i dvale. Det må forventes, at
nogle af de eksisterende søer og vandhuller i området er yngleområde for stor
vandsalamander og spidssnudet frø.
I forbindelse med anlægsarbejdet forventes behov for simpel lænsning af terrænnært
grundvand. Der vil ikke være behov for egentlig midlertidig grundvandssænkning. Lænsning
af terrænnært grundvand vurderes ikke at have et omfang, der påvirker vandstanden
væsentligt i de nærliggende søer eller moser og dermed heller ikke den økologiske
funktionalitet af disse områder. I projektets driftsfase kan arterne potentielt anvende
bassinerne og de omkringliggende arealer som yngle-, raste- eller fourageringsområde.
Assens Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på
habitatdirektivets bilag IV, jævnfør habitatbekendtgørelsen5.
Overfladevand, grundvand og oversvømmelsesrisici
Nærmeste beskyttede vandløb Tilløb til Graverenden, beliggende ca. 115 meter nord for
projektområdet. Udledning af tag- og overfladevand fra dele af Ørsted by udledes i dag
uforsinket og urenset direkte til en åben privat rende med forbindelse til Tilløb til Graverenden.
Tilløb til Graverenden løber videre i Graverenden med udløb i Møllemosebækken. I henhold
til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster6 er der
ikke fastsat miljømål for hverken Tilløb til Graverenden eller Graverenden. I MiljøGIS for
basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 er der dog fremlagt et foreløbigt miljømål,
som er ”godt økologisk potentiale” (det reducerede miljømål skyldes, at vandløbene er
klassificeret som stærkt modificerede). Miljømålet for Møllemosebækken er ”god økologisk
tilstand” og ”god kemisk tilstand”.
5

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter. (BEK nr. 1595 af 06/12/2018)
6 BEK nr. 448 af 11. april 2019.
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Ifølge den seneste tilstandsopgørelse er miljømålet for den berørte strækning af Tilløb til
Graverenden og Graverenden ikke opfyldt, da det samlede økologiske potentiale er
”moderat”. Det er potentialet målet på smådyr, der efter ”one out – all out”-princippet
medfører, at det samlede økologiske potentiale i vandløbene er moderat, idet tilstanden målt
på fisk og vandplanter er ukendt. Den kemiske tilstand er også ukendt. Miljømålet for
Møllemosebækken Å er heller ikke opfyldt, da den samlede økologiske tilstand er ”ringe” og
den kemiske tilstand er ukendt.
Det ansøgte projekt reducerer den hydrauliske, stofmæssige og kemiske påvirkning af Tilløb til
Graverenden og de nedstrøms beliggende vandområder ved, at tagvand og overfladevand fra
de befæstede arealer ledes igennem et såkaldt vådt regnvandsbassin, der er udformet således,
at vandet forsinkes og renses inden udledning til vandløbet. Det vurderes, at projektet ikke
medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for
målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.
Projektområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område),
men uden for boringsnære beskyttelsesområder og nitratfølsomme indvindingsoplande. VVMscreeningsskemaet er det angivet, at projektområdet er beliggende på grænsen til et
boringsnært beskyttelsesområde. Det bemærkes, at dette område er fejlregistreret i statens
MiljøGIS og reelt er beliggende længere mod syd. Fejlregistreringen er indmeldt til Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering og vil blive rettet.
Ørsted Vandværk ligger ca. 150 meter sydvest for projektområdet. Nærmeste
drikkevandsvandboringer (DGU nr. 144.478 og 144.108) ejet af Ørsted Vandværk er
beliggende ca. 290 og 300 meter sydvest for projektområdet. Borerapporterne viser ingen
information, men en geoteknisk boring (nr. 144.276) på ca. 12 meters dybde i området viser, at
der i de øverste jordlag er sand ned til ca. 1,7 meter under terræn. Under sandlaget er der
registreret aflejringer med silt og ler ned til ca. 12 meter dybde. Ifølge jordartskortet er den
akkumulerede lertykkelse i området mere end 30 meter, og grundvandsmagasinet er således
godt beskyttet.
På det foreliggende grundlag er det således Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke
medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for
målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.
Samlet set bidrager projektet til at reducere risikoen for oversvømmelser af vandløbsnære
arealer, da tag- og overfladevand fra dele af byen forsinkes i et regnvandsbassin inden
udledning til vandløb. Projektet omfatter ikke områder, der er udpeget som indsatsområder i
Assens Kommunes Handleplan for Klimatilpasning.
Jordforurening
Der ligger to grunde, hvor der er registreret jordforurening i nærheden af projektområdet. Den
ene grund er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt) og beliggende ca. 60 meter syd for
projektområdet. Den anden grund, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2-kortlagt) er
beliggende ca. 410 meter sydvest for projektområdet. De kortlagte grunde har ingen indflydelse
på projektet eller omvendt.
Arealer og landskab
Ifølge Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune er projektområdet beliggende i et større
sammenhængende landskabsområde og skovrejsning uønsket i området. Da
regnvandsbassinet får karakter af sø og der ikke etableres ny beplantning vurderes det, at
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projektet ikke er i strid med disse udpegninger. Området nord for projektområdet er udpeget
som naturbeskyttelsesområde og området omkring Ørsted Kirke har kulturhistorisk
bevaringsværdi. Som nævnt ovenfor under afsnittet ”Beskyttet natur” udføres anlægsarbejdet
uden for beskyttede naturområder og vil ikke have en væsentlig påvirkning af disse. Som
nævnt under afsnittet ”bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger” vurderes det heller ikke, at
projektet vil påvirke de kulturhistoriske bevaringsværdier væsentligt.
Projektområdet er ikke placeret i nationale kystlandskaber, nationale geologiske
interesseområder, geologiske rammeområder eller værdifulde geologiske områder, ligesom det
ikke er placeret i område med råstofinteresser.
Kumulative forhold
Der er ikke kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, som sammen med det
ansøgte projekt må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det bidrager til
forbedring af emissioner til miljøet, og den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på
grund af projektarealets størrelse sammenholdt med, at afstanden til Danmarks grænser
mod udlandet er stor.
Samlet vurdering
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag eller bilag IV
arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.
Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke
væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen. Projektet
genererer ikke emission eller udledning af stoffer til luften. Projektet udleder tag- og
overfladevand til overfladevandområder, men der er tale om en forbedring af den
hydrauliske, stofmæssige og kemiske påvirkning i forhold til i dag.
Det er derfor Assens Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav
om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på
miljøet.
Høring
Assens Kommune har foretaget en høring af mulige berørte parter i perioden 17. maj til 1. juni
2021. Fyns Stift havde ingen bemærkninger til høringsmaterialet. Museum Vestfyn henviser til
anden myndighed vedr. gravearbejde inden for kirkebyggelinjen. Team Natur i Assens
Kommune har ingen bemærkninger til screeningen og bekræfter, at kommunen ikke har andre
registreringer af beskyttelseskrævende arter end dem, som nævnes i screeningen. Det
understreges, at det er vigtigt, at anlægsarbejdet holdes uden for det naturbeskyttede område
og, at placeringen af regnvandsbassinet er ok, men at det dog ville være en fordel, hvis det
kunne rykkes længere væk fra beskyttet natur. Ansøger har oplyst, at placeringen af bassinet
er baseret på frivillige aftaler med lodsejere og, at denne placering er hvad der kunne opnås
enighed om.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.assens.dk under offentliggørelser.

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens
Kontaktperson: Gunilla D. Ørbech
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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.
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.
Venlig hilsen
Gunilla D. Ørbech
Biolog

Bilag


Bygherres ansøgning (screeningsskema)



Oversigtskort med angivelse af regnvandsbassinets placering samt placering af nye
regnvandsledninger og adgangsvej.

Kopi til


Fyns Stift (kmfyn@km.dk)



Miljøstyrelsen (CVR: 25798376)



Danmarks Naturfredningsforening (CVR: 60804214)



Dansk Ornitologisk Forening (CVR: 54752415)



Friluftsrådet (CVR: 56230718)

Rådhus Allé 5 - 5610 - Assens
Kontaktperson: Gunilla D. Ørbech
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Skema1 til ansøgning af projekter (VVM) der er omfattet af Lovens2 bilag 2, jf. § 21
Vejledning
Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som
projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til
overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet
væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt.
Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen
være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en
offentlig myndighed.
Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21.
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens2 bilag 6, når skemaet udfyldes.
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger

Tekst
Projektet omfatter etablering af nyt regnvandsbassin i Ørsted, inkl. tilhørende regnvandskloak og

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

adgangsvej.
Status: Der er et eksisterende regnvandsudløb, der afleder urenset og ureduceret regnvand fra
vejarealer, tagarealer og øvrige befæstede arealer, til et privat vandløb, der via moseområde og
efterfølgende vandløb løber ud i øvre ende af Tilløb til Graverenden.

1

Bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
2
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017.

Plan: Den eksisterende udløbsledning afskæres nord for ejendommen Præstegyden 1 og ledes via ny
regnvandsledning til nyt regnvandsbassin nord for ejendommen Chr. Richardtsvej 25.
Regnvandet fra regnvandsbassinet ledes til et andet privat vandløb, der afleder direkte til den øvre ende
af Tilløb til Graverenden.
Regnvandsbassinet vil rense og neddrosle vandmængden inden udløb til det private vandløb.
Eksisterende regnvandsledning over matr.nr. 1q, Ørsted by, Ørsted vil fortsat være i brug, da der er
dræntilslutninger på ledningen.
Der vedlægges nedenstående tegning for projektet:
C4_MY_1_02, Regnvandsbassin 2, Myndighedstegning, Plan

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet)

Assens Spildevand A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
Stine Madsen Ansbjerg
Ingeniør, Assens Spildevand A/S
Direkte: 6344 9029 mobil: 2940 8369
Email: svm@assensforsyning.dk

Der etableres regnvandsbassin, regn- og spildevandsledninger, inkl. brønde på private arealer.

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000

© SDFE, WMS-tjeneste, Skærmkort. Indeholder data, der benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige
data.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Kortudsnit over projektområdet i 1:5.000 med hhv. skærmkort og ortofoto fra foråret 2019 som baggrund.

© SDFE, WMS-tjeneste, Skærmkort. Indeholder data, der benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige
data.

© SDFE, WMS-tjeneste, ortofoto forår 2019. Indeholder data, der benyttes i henhold til vilkår for brug af danske
offentlige data.

Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM)2?

x

Angiv punktet på bilag 1:

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)2?

Pkt. 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og

x

parkeringsanlæg.
Pkt. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring
af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr.
og ejerlav

Private arealer:
1.

Chr. Ridhardtsvej 25 - matr.nr. 1a, Ørsted by, Ørsted
Ørsted, Søllested og Vedtofte Pastorat
v/Ole Hyldegaard Hansen (Assens Provsti)
Østergade 18,1, 5610 Assens (Provstikontor)

2.

Chr. Ridhardtsvej 35 - matr.nr. 1q og 1r begge Ørsted by, Ørsted
Karen Linddal Pedersen, Chr. Richardtsvej 35, 5620 Glamsbjerg.

3.

Præstegyden 1 – matr.nr. 1z, Ørsted by, Ørsted
Johannes Buksted Jacobsen, Præstegyden 1, 5620 Glamsbjerg.

Der foreligger underskrevne aftaler med de privat lodsejere om køb af arealerne.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering
- Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2

Projektet omfatter ikke bebyggelse.

- Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Se under ”nye arealer”.

- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Der etableres adgangsvej til regnvandsbassinet. Adgangsvejen etableres i stabilt grus, der afsluttes med
ca. 50 mm muld, hvor der sås græs. Arealet udgør ca. 1.295 m².

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet
og i givet fald hvor meget i m
- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Den overvejende del af kloakprojektet ligger i område med moræneler, hvorfor der ikke forventes behov
for grundvandssænkning. Der vil være behov for fjernelse af grundvand ved almindelig lænsepumpning.

- Projektets bebyggede areal i m2
- Projektets nye befæstede areal i m2

Vandet vil afstrømme diffust på terræn, og uden for beskyttede naturtyper i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 eller via ny regnvandsledning til vandløb.
Der lægges samlet ca. 370 m kloakledninger af varierende diameter (200 mm – 500 mm).

- Projektets samlede bygningsmasse i m3
Der er ikke noget bebygget areal.
- Projektets maksimale bygningshøjde i m

Der etableres adgangsvej til regnvandsbassinet. Adgangsvejen etableres i stabilt grus, der afsluttes med
ca. 50 mm muld, hvor der sås græs. Arealet udgør ca. 1.295 m².

- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Der opføres ingen bygninger.
Der opføres ingen bygninger.
Der udføres ingen nedrivningsarbejder eller opbrydning af eksisterende belægninger.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:

Der anvendes sand og stabilt grus i forbindelse med nedlægning af kloakrør og retablering af ny adgangsvej.

- Vand- mængde i anlægsperioden

.
Der anvendes vand til renspuling af kloakledningerne ved anlægsaflevering.

- Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Overskudsjord fra ledningsgrav håndteres i henhold til gældende lovgivning. I tilfælde af forurenet jord håndteres dette
efter anvisning fra kommunen. Opgravede betonrør genanvendes (nedknusning). Opgravet PVC køres til
genanvendelse.

- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden

Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer mv.

- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden

I anlægsperioden vil der forventeligt afledes spildevand fra gennemsnitlig 3 -5 personer fra anlægsprojektet. Dette vil
ledes til eksisterende spildevandssystem.

- Håndtering af regnvand i anlægsperioden

Regnvand ledes til eksisterende kloaksystem i anlægsfasen.

- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Anlægsperioden forventes at være primo apr. 2021 til ultimo aug. 2021.

Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:

Der er intet forbrug i driftsfasen.

- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
- Vandmængde i driftsfasen

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:

Der produceres intet affald eller spildevand i driftsfasen.

- Farligt affald:
- Andet affald:
- Spildevand til renseanlæg:
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
- Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Ja

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning

x

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller
en branchebekendtgørelse?
http://mst.dk/erhverv/industri/miljoegodkendelse-aflistevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-ogstandardvilkaar/

x

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller
krav i branchebekendtgørelsen?

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?
- http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/

Tekst

x

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
- http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/bat-i-miljoegodkendelsen/

Projektets karakteristika

x

Ja

Nej

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

Tekst
Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

13. projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt
fastsatte støjgrænser? oej/stoej/regler-love-og-direktiver-omstoej/oversigt-over-vejledninger/

x

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

I anlægsfasen kan der være midlertidige støjgener. Anlægsarbejder foregår dog
kun i dagtimerne og vil overholde grænseværdier for støj. Arbejdet vil heller ikke
give vibrationer, der overstiger grænseværdierne i DIN4150, del 3.

Efter anlægsarbejdet er udført vil det samlede anlæg ikke give anledning til støj.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening?
http://mst.dk/luft-stoej/luft/regler-bekendtgoerelser-og-direktiverluftomraadet/

x

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 20.
Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

Der er ingen relevante vejledninger i forhold til luftforurening i forbindelse med
anlægsarbejderne

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

-

I anlægsperioden?

Se ovenfor

(x)

I anlægsfasen kan der i tørre perioder opstå støv fra f.eks. kørsel på
grusbelægninger og ubefæstede arealer. Problemet kan minimeres ved
overrisling med vand.
-

I driftsfasen?

x
Der er ingen støvgener i driftsfasen.

Projektets karakteristika

Ja

Nej

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
-

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x
x

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x
x

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901

Projektets placering

Ja

Anlægsarbejdet foregår kun inden for normal arbejdstid, og derfor forventes
ingen lysgener.

x

Nej Tekst
Ikke relevant. Der er ingen lokalplan for området.

24. Kan projektet rummes inden for
lokalplanens generelle formål?
http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

25. Forudsætter projektet dispensation fra
gældende bygge- og beskyttelseslinjer ?
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

Projektet giver ikke anledning til lugtgener.

Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og
omgivelserne.
-

Tekst

(x)

Hvis ”ja” angiv hvilke:
Projektet ligger inden for flere typer bygge- og beskyttelseslinjer:
Beskyttede sten- og jorddiger:

Skråningsanlægget omkring regnvandsbassinet grænse op til et beskyttet sten- eller jorddige på en strækning
på 6,5 m. ”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende” jævnfør
Museumslovens § 29 a om beskyttede diger”. Dog kan visse mindre indgreb gennemføres uden dispensation,
f.eks. nedgravning af jordkabler og mindre rørledninger, eller underboring af drænrør, hvis der efterfølgende
reetableres fuldstændigt.
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf .
Digets tilstand vil ikke ændres som følge af projektet. Der vil ikke køres på/gennem eller graves i diget.
Anlægsarbejdet omkring diget sker så skånsomt som muligt. Da diget ikke påvirkes, vil projektet ikke kræve
en dispensation fra Assens Kommune.
Kirkebyggelinjer:
Projektet ligger inden for Kirkebyggelinjer omkring Ørsted Kirke. Se udsnit nedenfor. Projektet forudsætter ikke dispensation,
da projektet ikke indebærer bebyggelse eller andre elementer over 8,5 m i højden. Regnvandsbassinet vil komme til at fremstå
som et naturligt vandhul, og ikke et teknisk anlæg, som vil skæmme kirkeomgivelserne, og adgangsvejen vil tilsås med græs.
Bassinet og dele af ledningerne ligger ligeledes inden for et kirkebeskyttelsesområde, som i den gældende kommuneplan er
udpeget som værende af kulturhistorisk bevaringsværdi.
Skovbyggelinjer:
Hele projektområdet ligger inden for en gældende skovbyggelinje, men da projektet ikke omfatter bebyggelse el.lign. vil det
ikke kræve dispensation.

Kommuneplantemaer:
Området omkring Ørsted Kirke har kulturhistorisk bevaringsværdig, som nævnt ovenfor.
Hele projektområdet ligger inden for større sammenhængende landskaber, men er ikke i strid med udpegningen.
Skovrejsning er uønsket i området, men er ikke aktuelt da der ikke skal rejses skov eller på anden måde beplantes.
Den sydligste del af ledningerne og adgangsvejen ligger i potentielt fremtidigt område til byzone.
Mod nord grænser projektområdet op til udpegningen af naturbeskyttelsesinteresser. (Se også punkt 31).

26. Indebærer projektet behov for at
begrænse anvendelsen af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring
for anvendelsen af udlagte råstofområder?

x

Nej, men der ligger et råstofinteresseområde ca. 60 m nord for projektområdet. Arealet kan indvindes fra
nordsiden, så projektet vil ikke hindre udnyttelse af ressourcen.

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

Projektets placering
29. Forudsætter projektet rydning af skov?

x

Ja

Nej

(x)

Tekst

(skov er et bevokset areal med træer, som
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum
ville danne sluttet skov af højstammede
træer, og arealet er større end ½ ha og
mere end 20 m bredt.)

Projektområdet ligger delvist inden for en blandet bevoksning af træer og buske, med åbne arealer og vandhuller imellem. Der
vurderes ikke - ud fra luftfotos - at være tale om sluttet skov af højstammede træer på nuværende tidspunkt, men på lang sigt
vil det måske kunne udvikle sig til det. Bevoksningen udgør ca. 1 ha og ligger i sammenhæng med kratbevoksede moser nord
for.
Der vil skulle ryddes et areal 0,18 ha til regnvandsbassin, og det vurderes ikke, at der i dag er store gamle træer på dette areal
(alene ud fra luftfotos). Der er enkelte store træer mellem eksisterende vandhul og det nye regnvandsbassin, men de vil ikke
blive berørt af projektet.
Der vil endvidere skulle fældes en række træer (korkelm), hvor adgangsvejen og regnvandsledningen anlægges. Ligeledes
skal der foretages en beskæring af eksisterende bevoksning ind mod Chr. Richardtsvej 25. Bevoksningen består af selvsået
buske. Der er enkelte store træer langs bevoksningen, men de vil ikke blive berørt af projektet.. Se også punkt 32.

30. Vil projektet være i strid med eller til
hinder for realiseringen af en rejst
fredningssag?

x

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste beskyttede naturtype i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 3: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

Projektområdet grænser mod nord til en mosaik af mose, eng, vandhuller og vandløb beskyttede gennem
naturbeskyttelseslovens § 3. Umiddelbart syd for regnvandsbassinnet ligger endvidere et ikke-registreret
vandhul, som sandsynligvis er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Der vil ikke køres eller graves inden for de beskyttede naturtyper, og der vil derfor ikke ske nogen fysisk
påvirkning eller tilstandsændring.
I anlægsperioden vil projektområdet blive holdt fri for grundvand ved lænsepumpning. Dette kan muligvis
påvirke de hydrologiske forhold i det ikke-registrerede vandhul og i engen nord for, ved at sænke
vandstanden ganske lidt, kortvarigt og midlertidigt i anlægsperioden. Det vil ikke føre til en tilstandsændring i
naturområderne.
Da udledningspunktet for regnvand vil flyttes, vil den grøft, som hidtil har modtaget urenset og ureduceret
overfladevand fra vejarealer, tagarealer, drænvand fra marker og øvrige befæstede arealer, kun modtage
drænvand fra marker. (grøften går langs engens vestlige grænse på nedenstående kortudsnit). Der er ikke
kendskab til flora og fauna i grøften, men den modtager sandsynligvis kun regnvand/drænvand, og vil dermed
løbe tør i perioder. Grøften leder til en sø, som dermed heller ikke vil modtage vandet. Søen, som har
permanent vandspejl og er grundvandsfødt vil blive renere, og den mindre vandmængde vil formentlig være
ubetydelig. Det vurderes ikke umiddelbart at være tale om en tilstandsændring. Måske på sigt en lille positiv
ændring til renere. Søen har udløb til det private vandløb Tilløb til Graverenden. Den øverste strækning på ca.
12 m af vandløbet vil der med modtage mindre og renere vand fra søren end i dag.
Regn- og overfladevand fra oplandet vil som følge af projektet ledes igennem de nye regnvandsledninger og
regnvandsbassinet, hvor vandet renses og vandmængden reduceres. Udledningen vil ske til en anden,
nærliggende grøft, som løber til vandløbet Tilløb til Graverenden ca. 12 m efter ovennævnte sø.
Samlet set vil vandløbet modtage mindre, renere vand.
Ca. 1,3 km nedstrøms løbet Tilløb til Graverenden ud i Møllemosebækken, (ident o4167_x), som er omfattet
af vandområdeplanerne 2915-2021, som et lille vandløb med god samlet økologisk tilstand og målsætningen
er ligeledes god økologisk og kemisk tilstand.

32. Er der forekomst af beskyttede arter
og i givet fald hvilke??
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

(x)

Den rødlistede fugleart hedelærke er observeret overflyvende i 2018 ved ejendommen ca. 230 m nordøst for
projektområdet (Naturbasen.dk, Niras licens nr. E03/2014). På DOF-basen er der på lokaliteten Ørsted Grave
lige nord for projektområde observeret 48 fuglearter, og lokaliteten Ørsted v. Aaarup 36 arter, hvoraf flere er
sjældne eller beskyttelseskrævende, f.eks. fouragerende rød glemte (2018), rastende trane (2019),
fouragerende hvepsevåge (2018), fouragerende blå kærhøg (2020) og rastende rødrygget tornskade (2017).
Der ud over er der ikke konkret kendskab til beskyttelseskrævende arter inden for en radius af 1 km omkring
projektområdet (naturdata.dk).

Ifølge Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007) er der registreret følgende
bilag IV-arter i de 10 x 10 km UTM kvadrater, som projektområdet er beliggende inden for: vandflagermus,
brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.
Det kan ikke udelukkes, at ovennævnte arter yngler eller raster i projektområdet. Da der ikke vil ske nogen
negativ påvirkning af naturområderne i projektområdet, vil den økologiske funktionalitet af yngle- og
rasteområder for markfirben, stor vandsalamander og padder derfor heller ikke blive påvirket som følge af
projektet.
Flagermus benytter sprækker og hulheder i gamle træer som yngle- og rastesteder, og skovbryn som
ledelinjer i landskabet ved bl.a. fødesøgning. Der vil fældes træer som følge af projektet og der kan ikke på
forhånd udelukkes, at der er egnede levesteder for flagermus. Trærækken, hvor adgangsvejen etableres kan
være ledelinje for flagermus. Ledelinjen vil ikke fjernes helt, men forskydes nogle meter mod vest.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste fredede område.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

Den sydligste del af adgangsvejen ligger inden for kirkefredningen af Ørsted Kirke, se kortudsnit nedenfor.
Formålet er at sikre den frie beliggenhed af Ørsted Kirke.
”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på
arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.” (https://www2.blst.dk/nfr/01999.00.pdf)
Projektet er ikke i strid med dette, da adgangsvejen vil tilsås med græs og være ganske diskret.
Regnvandsbassinet vil også fremstå naturligt, og vil ikke virke skæmmende på kirkeomgivelserne. Det er
skjult af eksisterende beplantning.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 112, Lillebælt, der ligger 9 km øst for projektområdet. Projektet har kun
lokal påvirkning, og Natura 2000-området vi ikke påvirkes.

x

Se punkt 31 om påvirkningen af beskyttede søer og vandløb.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af
overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til
eller fysiske ændringer
af vandområder eller
grundvandsforekomster?

36. Er projektet placeret i et område med
særlige drikkevandsinteresser?
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

37. Er projektet placeret i et område med
registreret jordforurening?

Der vil ikke ske grundvandssænkning, og grundvandet vil derfor ikke påvirkes.

Hele projektområdet er inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og på grænsen til et
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

x

Ørsted Vandværk ligger ca. 150 m sydvest for projektområdet.

x

Nej, der er ca. 60 m til en V1-kortlagt grund, og 410 m til en V1-kortlagt grund.

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

38. Er projektet placeret i et område, der i
kommuneplanen er
udpeget som område med risiko for
oversvømmelse?

x

”Assens Kommunes klimatilpasningsplan er indarbejdet i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 6 til
Kommuneplan 2013. Der ud over er der vedtaget en handleplan for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen
indeholder en oversigtlig kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en udpegning af indsatsområder i
indeværende planperiode.”
https://kommuneplan.assens.dk/se-kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur-overordnet-udvikling/210-klimatilpasning/
http://planer.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=6

39. Er projektet placeret i et område, der,
jf. oversvømmelsesloven,
er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?

x

Projektets placering

Ja

Nej

40. Er der andre lignende anlæg eller
aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte må forventes at kunne medføre
en øget samlet påvirkning af miljøet
(kumulative forhold)?

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande?

x

Tekst

42. En beskrivelse af de tilpasninger,
ansøger har foretaget af
projektet inden ansøgningen blev indsendt
og de påtænkte foranstaltninger med
henblik på at undgå, forebygge, begrænse
eller kompensere for væsentlige
skadelige virkninger for miljøet?

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
22. september 2020
Dato:

Bygherre/anmelder:
Jimmi Kammersgaard, NIRAS
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