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Afgørelse om, at etablering af minivådområde på Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby,
ikke er VVM-pligtigt
Assens Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af minivådområde på ejendommen
matr. nr. 10a, Dreslette By, Dreslette, beliggende Mosegårdsvej 3, 5683 Haarby.
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 med et vandspejl på 1,1 ha til opsamling af
drænvand. Projektområdet vil være på 2 ha. og drænoplandet ca. 21 ha.
Projektet omfatter ikke etablering af bebyggelse eller befæstede arealer.
Minivådområdet laves for at rense drænvandets, så derfor forventes et mindre indhold af
kvælstof og fosfor i udløbet. Fysisk ændres drænet til en åben vandflade, men bliver
konstrueret, så der ikke påvirkes opstrøms ved frit dræn indløb, og efter udløb vil afløbet være
uændret. Vandet føres gennem en iltningsbrønd og derfor vil vandet have et større iltindhold
end ved nuværende forhold.
Afgørelse
Assens kommune har på baggrund af VVM-screening af 4. juni 2021 vurderet, at projektet ikke
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
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.
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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 landzonetilladelsen.
Kommunen har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte.
Denne afgørelse offentliggøres den 8. september 2021 på Assens kommunes hjemmeside
assens.dk

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden [indsæt klagefristen].
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune
via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder
afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får
besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen,
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se
betingelserne for at blive fritaget.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
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