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Afgørelse om, at etablering af minivådområde på Bjørnemosevej 19 5631 Ebberup
ikke er VVM-pligtig
Assens Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af minivådområde på ejendommen
matr. nr. 1cf Hagenskov Hdg. Sønderby, beliggende Bjørnemosevej 19 5631 Ebberup
Assens Kommune er VVM-myndighed i den konkrete sag.
Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, pkt. 1c i Bek. 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).
Anmeldelsen
Det fremgår af anmeldelsen, at minivådområder er et nyt kollektivt kvælstof-virkemiddel, som
har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og
vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af
kvælstof med i alt ca. 2.400 tons.
Der er søgt om at etablere et minivådområde på 8300 m² til opsamling af drænvand.
Drænoplandet vil være på ca. 82 ha.
Projektet ligger i en naturlig lavning på marken og vil komme til at fremstå som vandhuller i
lavningen.
Projektområde ligger inden for de i kommuneplanen udpegede områder for værdifuldt
landskab, bevaringsværdigt kulturmiljø, bevaringsværdige landskaber og større
sammenhængende landskaber.
I forhold til større sammenhængende landskaber er der tale om et mindre vandhul i denne
sammenhæng, der er placeres i en, i forvejen våd lavning. Projektområdet er i forvejen præget
af våde områder og dyrkningsmæssige vanskeligheder pga. våd bund,
Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Minivådområdet vil blive etableret og
fremstå som en naturlig del i landskabet, og placeres i en eksisterende naturlig og våd lavning i
marken.
Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere anlægget mest
hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier.
Afgørelse
Assens kommune har på baggrund af VVM-screening af 18. november 2020 vurderet, at
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
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Afgørelse er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter(VVM).
Afgørelsen er truffet på baggrund af det vedlagte screeningsskema. Hvis projektet ændres, er
ansøger forpligtiget til at anmelde ændringen med henblik på vurdering af, om ændringen
udløser VVM-pligt jf. lovens §18.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøvurderingslovens § 39.
Denne afgørelse er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.
Høring af naboer
Afgørelsen om ikke VVM-pligt har ikke været i nabohøring, men projektet har været i
nabohøring i forbindelse med høring forud for landzonetilladelsen. Kommunen har i den
forbindelse modtaget en bemærkning, som bliver vurderet i forbindelse med tilladelsen efter
vandløbsloven.
Denne afgørelse offentliggøres den 19. august 2021 på Assens kommunes hjemmeside
www.assens.dk.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til Assens Kommune, der har truffet afgørelsen.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune i Klageportalen.
Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker
ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
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