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Screeningsafgørelse – etablering af et nyt regnvandsbassin, ledningsanlæg mv. ved nyt
transportcenter ved Grønnemose er ikke omfattet af krav om miljøvurdering
Assens Kommune har modtaget ansøgning fra Assens Forsyning A/S om anlægsarbejde syd
for Grønnemose. I forbindelse med opførelse af nyt transportcenter med fastfood restauranter,
bilvask, tankanlæg mv. skal der etableres ledningsanlæg og regnvandsbassin til håndtering af
regn- og spildevand fra transportcenteret med tilhørende arealer.
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)

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

væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed være omfattet af krav om en miljøvurdering og
tilladelse.
Projektbeskrivelse
Anlægsarbejdet omfatter følgende:


Et regnvandsbassin, som dækker et areal på ca. 3.600 m2.



Etablering af i alt ca. 135 meter nye regnvandsledninger.



Etablering af i alt ca. 215 meter nye spildevandsledninger.

Oversigtskort over projektområdet ses i bilag til denne afgørelse. Anlægsarbejdet forventes
gennemført i perioden primo oktober 2021 – ultimo december 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 ledningsanlæg, hvor der komprimeres jord. Projektområdet ligger
i et erhvervsområde tæt på motorvejen umiddelbart sydvest for et boligområde. Anlægsarbejdet
vil dog kun foregå i dagtimerne i en begrænset periode 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 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.
Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 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 og grus i forbindelse med etablering af rørledninger og regnvandsbassin.
Der forbruges vand til renspuling af regn- og spildevandsledningerne 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.
I anlægsfasen produceres spildevand fra forventeligt 5-10 personer tilknyttet anlægsarbejdet,
som afledes til eksisterende spildevandssystem. Ansøger har supplerende oplyst, at tag- og
overfladevand fra separatkloakerede oplande ledes til eksisterende separat regnvandssystem i
anlægsfasen.
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I driftsfasen er der intet forbrug af ressourcer eller produktion af affald eller spildevand.
Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger
Anlægsarbejdet ligge på grænsen til en gældende skovbyggelinje syd for projektområdet.
Projektet indebærer ikke bebyggelse eller andre elementer, som rager op over terræn.
Projektet forudsætter ikke dispensation fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17). Det
bemærkes endvidere, at regnvandsbassinet vil komme til at fremstå som et naturligt vandhul.
Nærmeste fredede område (Rørup Kirke) ligger ca. 1.700 meter øst for projektarealet. På
grund af afstanden vurderes det ikke, at projektet vil påvirke det fredede område væsentlig,
hverken i anlægs- eller driftsfasen.
Beskyttet natur
Nærmeste beskyttede naturtype er en sø beliggende ca. 130 meter øst for projektområdet. På
grund af den relativt store afstand og anlægsarbejdets karakter vurderes det, at anlægsarbejdet
ikke vil medføre en tilstandsændring af søen.
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt” er beliggende ca. 11 km vest for projektområdet i luftlinje. Natura 2000-områdeet
omfatter fuglebeskyttelsesområde F47 og habitatområde H96. Området er samtidig udpeget
som ramsarområde (R15). 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 udledning 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 %.
På den baggrund og på grund af den store afstand på ca. 11 km i luftlinje til Natura 2000område nr. 112 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
Der er observeret enkelte eksemplarer af de rødlistede3 arter butsnudet frø, skovfirben,
majgøgeurt, krognæbstar, rød gran og skovhullæbe i nærheden af projektområdet, dog ingen
registreringer i kort afstand fra projektområdet, jf. naturbasen.dk.
Syd og vest for projektområdet er der registreret følgende arter opført på habitatdirektivets
bilag IV: Markfirben, stor vandsalamander og springfrø (jf. naturdata.miljoeportal.dk og
naturbasen.dk). Registreringerne er i så stor afstand fra projektområdet, at det vurderes, at
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.
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projektet ikke har en væsentlig påvirkning af disse arter eller den økologiske funktionalitet af
deres yngle- og rasteområder.
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.
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. Springfrø
yngler (februar-april) i tilknytning til vandhuller, gerne dybe vandhuller uden fisk og med en
lav bredzone. Uden for yngletiden lever de voksne frøer på land i lysåbne arealer i løvskov,
men de kan også forekomme andre steder. I oktober til februar går de i dvale.
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der ikke være behov for midlertidig
grundvandssænkning, og vandstanden i de nærliggende søer eller moser påvirkes dermed
ikke - og dermed heller ikke den økologiske funktionalitet af disse områder. I projektets
driftsfase kan arterne potentielt anvende regnvandsbassinet 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 habitatbekendtgørelsen4.
Overfladevand, grundvand og oversvømmelsesrisici
Nærmeste beskyttede vandløb, Dybmoseafløbet er beliggende ca. 930 meter vest for
projektområdet. Dybmoseafløbet løber mod nord og videre i bliver til Harndrup-Fjellerup Å,
inden udløb i Stor Å. Stor Å har udløb i kystvandområde nr. 224 Nordlige Lillebælt. I henhold til
bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster5 er
miljømålet for Dybmoseafløbet, Harndrup-Fjellerup Å, Stor Å og Nordlige Lillebælt ”god
økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”.
Ifølge den seneste tilstandsopgørelse er miljømålet for Dybmoseafløbet opfyldt, mens
miljømålet for Harndrup-Fjellerup Å på flere strækninger ikke er opfyldt, da den samlede
økologiske tilstand på flere vandområdestrækningerne er ”moderat” og ”ringe”. Det er den
økologiske tilstand målt på hhv. fisk og vandplanter, der efter ”one out - all out-princippet”
medfører, at den samlede økologiske tilstand er moderat/ringe, idet tilstanden målt på smådyr
er god eller høj.
Tag- og overfladevand fra projektområdet afledes til spildevandsforsyningsselskabets
regnvandssystem med udledning i Dybmoseafløbet. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre
en væsentlig hydraulisk, stofmæssig eller kemisk påvirkning af Dybmoseafløbet og de
nedstrøms beliggende vandområder, da afløbsvandføringen til Dybmoseafløbet ikke ændres
og, da tag- 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 således, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den
eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og
grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

4

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter. (BEK nr. 1595 af 06/12/2018)
5 BEK nr. 448 af 11. april 2019.
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Projektområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og
delvist inden for nitratfølsomt indvindingsområde, men uden for boringsnære
beskyttelsesområder og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Odense Vest. Ifølge
ansøgningen vil der ikke ske påvirkning af grundvandet i anlægsfasen, da der ikke er behov for
grundvandssænkning. I driftsfasen vurderes det, at projektet heller ikke vil udgøre en væsentlig
risiko for forurening af grundvandet, da både spildevands- og regnvandsledningerne etableres
som tætte ledninger. Ansøger har supplerende oplyst, at der etableres membran i
regnvandsbassinet samt afspærringsmulighed således, at eventuelt spild af miljøfarlige
forurenende stoffer kan opsamles i bassinet.
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 transportcenteret 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 er registreret jordforurening i nærheden af projektområdet. Vest for projektområdet er et
større område kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Syd for projektområdet findes et mindre
område, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2-kortlagt). De kortlagte grunde har ingen
indflydelse på projektet eller omvendt.
Arealer og landskab
Projektområdet er beliggende i et eksisterende erhvervsområde tæt på motorvejen og
bymæssig bebyggelse, og det ansøgte projekt omfatter nedgravning af ledninger og etablering
af regnvandsbassin, som får karakter af en sø. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke
den landskabelige helhed væsentligt.
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 emissioner til
miljøet og den visuelle påvirkning er af stærkt lokal karakter samt 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 afleder tag- og
overfladevand til spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem med forbindelse til
overfladevandområder. Tag- og overfladevandet forsinkes og renses i et såkaldt vådt
regnvandsbassin med menbran inden afledning, og det vurderes derfor, at projektet ikke
medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for
målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster.
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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.
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.
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Venlig hilsen
Gunilla D. Ørbech
Biolog

Bilag


Bygherres ansøgning (screeningsskema)

Kopi til


Miljøstyrelsen (CVR: 25798376)



Danmarks Naturfredningsforening (CVR: 60804214)



Dansk Ornitologisk Forening (CVR: 54752415)



Friluftsrådet (CVR: 56230718)
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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
I forbindelse med etablering af et transportcenter med 3 fastfood restauranter, bilvask, person- og

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

lastbiltankanlæg samt mindre P anlæg til lastbiler skal der anlægges regn- og spildevandsledninger samt
et regnvandsbassin på arealet mellem industrivej og Gl. hovedvej i Grønnemose.
Denne ansøgning omfatter:
I alt ny regnvandsledning 135m
I alt ny spildevandsledning 215m
Regnvandsbassin

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
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020.

Som bilag vedlægges lokalplanen for områder (bilag 1) og miljøscreeningen af lokalplanen (bilag 2).

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

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

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 nye hovedledninger for regn- og spildevand inkl. brønde, samt et regnvandsbassin mellem

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

industrivej og Gl. hovedvej i Assens Kommune på matriklerne nr. 3bo, 3bn, 3c og 7000f Etterup By,
Rørup.

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 Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Kortudsnit over projektområdet 1:2000
Oversigtskort i målestok eks. 1:5000

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

Oversigt over regnvandsbassin fra sutiationsplan over projektområdet.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

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?

Projektets karakteristika

x

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

parkeringsanlæg.

Tekst
Matr. 3bo Etterup By, Rørup ejes af Assens Spildevand.

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

Matr. 3bn og 3c Etterup By, Rørup ejes af Stender Innovation A/S.
Matr. nr. 7000f er offentligt vejareal i Assens Kommune.

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

Projektet omfatter ikke bebyggelse.

- Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Projektet omfatter ikke nye arealer til befæstelse. Der retableres befæstning på arealer som opgraves.

- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet
og i givet fald hvor meget i m

Nej.

- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Strækningerne, hvor der nedgraves nye ledninger udgør ca. 350 m.

- Projektets bebyggede areal i m2

Der er ikke noget bebygget areal.

- Projektets nye befæstede areal i m2

Projektet indebærer ingen nye befæstede arealer.
Der opføres ingen bygninger.

- Projektets samlede bygningsmasse i m3
Der opføres ingen bygninger.
- Projektets maksimale bygningshøjde i m
Der sker ikke nedrivning i forbindelse med nærværende projekt.
- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

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

Der anvendes sand og grus i forbindelse med nedlægning af rørledninger og bassin.

- 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.

Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer mv.
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden
- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden

I anlægsperioden vil der forventeligt afledes spildevand fra gennemsnitlig 5-10 personer fra anlægsprojektet. Dette
ledes til eksisterende kloaksystem.
Regnvand ledes til eksisterende kloaksystem i anlægsfasen.

- Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden følger privat investers tidsplan og forventes at være primo august 2021- ultimo oktober 2021
- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

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
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning

Ja

Nej
x

Tekst

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

x

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/

x

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

x

Ja

Nej

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

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. Vil 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/

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

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

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

Projektets karakteristika

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

x

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

(x)

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
I anlægsfasen kan der være midlertidige støjgener. Projektområdet ligger i
erhvervsområde umiddelbart sydvest for et boligområde. Anlægsarbejder
foregår dog kun i dagtimerne og i en begrænset periode. Der kan ligeledes opstå
vibrationer i forbindelse med ledningsanlæg, hvor der komprimeres jord. Der er
angivet i udbudsmaterialet, at vejledende grænseværdier for støj og vibrationer
skal overholdes.

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.

x

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

17. Er projektet omfattet af 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

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

Der er ingen relevante vejledninger i forhold til luftforurening i forbindelse med
anlægsarbejderne.
Der forventes dog ikke gener fra anlægsarbejderne i forhold til luftforurening.

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?

-

I driftsfasen?

Projektets karakteristika

Se ovenfor.

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

(x)

x

Ja

Nej

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x
x
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.
-

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Tekst
Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

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

Der er ingen støvgener i driftsfasen.

x
x

x

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

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
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/

Ja

Nej Tekst
Lokalplanen for området er vedlagt som bilag 1.

x

x

Hvis ”ja” angiv hvilke:

Projektområdet ligger på grænsen til en gældende skovbyggelinje, men projektet forudsætter ikke dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 17.

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

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

x

Nej

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring
for anvendelsen af udlagte råstofområder?
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

x

Der er ingen råstofinteresseområder inden for eller i nærheden af projektarealet. Nærmeste
råstofinteresseområde ligger 700 m nordøst for projektarealet.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

x

Nej

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

Projektets placering

Ja

Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(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.)

x

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

x

Nærmeste fredede område ligger 1700 meter øst for projektarealet.

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/

Nærmeste beskyttede naturtype er en sø beliggende 130 meter øst for projektområdet.

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

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

x

Der er gjort et enkelte fund af butsnudet frø, skovfirben, maj gøgeurt, krognæbstar, rød gran, samt skovhullæbe i nærheden af projektområdet, dog ingen registreringer i kort afstand fra projektområdet. Projektet
forventes derfor ikke at kunne påvirke nogen af ovenstående arter. Syd og vest for området er der registreret
tre arter der er opført på habitatdirektivets bilag IV, arterne er stor vandsalamander, markfirben samt
springfrø. Registreringerne er gjort i en afstand, hvor det kan antages, at projektet ikke kan påvirke disse
arter eller den økologiske funktionalitet af arternes yngle- og rasteområder (naturdata.miljoeportal.dk,
naturbasen.dk NIRAS licens nr. E03/2014.)

Nærmeste fredede område ligger 1700 meter øst for projektarealet.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste fredede område.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/
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, som ligger ca. 11 km mod sydøst. Projektet har kun
lokal påvirkning, og Natura 2000-området vi ikke påvirkes.

Der vil ikke ske fysiske ændringer af søer eller vandløb, og heller ikke indirekte påvirkning.

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

x

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

x

37. Er projektet placeret i et område med
registreret jordforurening?
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri
bution/

x

Der vil ikke ske nogen påvirkning af grundvandet som følge af projektet, da der ikke grundvandssænkes.

Hele projektområdet er inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Nej, men projektområdet grænser op til områder klassificeret i V1 og V2.

© SDFE, WMS-tjeneste, ortofoto forår 2020 og jordforurening V1, V2 og områdeklassificering. Indeholder data, der benyttes i henhold til vilkår
for brug af danske offentlige data.

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. Derudover er der vedtaget en handleplan for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen
indeholder en oversigtlig kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en udpegning af indsatsområder i
indeværende planperiode.”
Ifølge nedenstående link er projektet ikke placeret i et områder, der i kommuneplanen er udpeget som
område med risiko for oversvømmelse.

https://assens.vidi.gc2.io/app/assens/klima/#gc2_group._b_baggrundskort01.baggrundskort0
1/18/10.0578/55.413/klima.vanloeb100,klima.vandloeb_est,klima.flow,klima.aar100,klima.i
ndsatsomraader

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

Projektets placering
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)?

41. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande?

x

Nej
https://oversvommelse.kyst.dk/

Ja

Nej Tekst
x

De øvrige elementer af transportcenteret, som er beskrevet i lokalplanen vil blive etableret, og det vil muligvis
ske sideløbende med eller i forlængelse af anlæggelsen af elementerne i nærværende ansøgning.

x

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.
14/6/2021
Dato:

Bygherre/anmelder:

Sandie Lykke Pedersen, NIRAS A/S

Stine M. Ansbjerg, Assens Spildevand A/S

