Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/19010

Projektnavn:
Assens Spildevand – Havnepladsen – Ledningsomlægninger samt etablering af sandfang og olieudskiller på eksisterende udløb til
havnebassinet / Lillebælt.
Separatkloakering af Blomstervænget og Præstevænget – etablering af sandfang og olieudskiller på eksisterende regnvandsudløb ved
Mariendalstranden.
Skemaets anvendelse:
Projektet vurderes på en skala, der er inddelt i fire vurderingsniveauer:
1: Projektet har en minimal eller ingen påvirkning. Afbødende foranstaltninger er ikke relevante.
2: Projektet har en lav påvirkning på miljøet, og der er ikke behov for afbødende foranstaltninger, men kan være forslag til optimering af projektet, så påvirkningen bliver minimal.
3: Projektet har en middel påvirkning på miljøet, og der skal gennemføres mindre afbødende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.
4: Projektet har en høj påvirkning på miljøet, og der skal ske en ændring af projektet eller gennemføres større afbødende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.
Ved vurderingen af projektets potentielle miljøpåvirkninger screenes der som minimum ift. følgende miljøparametre:
Biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker
og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske‐ og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse
faktorer.
Ved vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger inddrages følgende faktorer:
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer,
der forventes berørt)
b) indvirkningens art
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
e) indvirkningens sandsynlighed
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.
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Myndighedsscreening
Bygherre: Assens Kommune og Assens Fjernvarme
Projektet etableres på matrikel 7000ah, 7000g, 628c, 628g, 629a, 629b, 630a og 630c.
Assens Kommunes planafdeling har modtaget en anmeldelse fra Assens Forsyning af et nyt ledningsanlæg til afledning af regn‐ og spildevand. Det nye ledningsanlæg bliver etableret
som en følge af byomdannelsesprojektet ved det tidligere rådhus og kommende multitek på Willemoesgade 15 i Assens.
Ændringerne på Havnepladsen betyder, at de eksisterende ledninger skal flyttes / omlægges. Der planlægges desuden med en separering af så meget af regn‐ og spildevandet som
muligt, men også med en forberedelse til det, der på et senere tidspunkt bliver separeret, bl.a. fra området ved Præstevænget og det spildevand, som pumpes ind fra Turup. Inden
udløb til havnebassinet / Lillebælt skal der etableres sandfang og olieudskiller, der forventes placeret på en del af det grønne område ved Kogehusmolen.
Screeningen er lavet ud fra det tilsendte anmeldeskema samt anmeldeskema med Assens Kommunes kommentarer.

Projektets karakteristika
1. Projektets dimensioner og udformning
(projektbeskrivelse)

Assens Kommune har besluttet at gennemføre et byomdannelsesprojekt ved Havnepladsen, der ændres fra sin
nuværende udformning til fremtidigt at skulle være en grøn havnepark omkring det kommende multitek. Projektet
påvirker Assens Spildevands eksisterende afløbssystemer.
Ændringerne på Havnepladsen betyder, at de eksisterende ledninger, som fremtidigt vil få en placering under nogle af
de nye konstruktioner, skal flyttes / omlægges. Der planlægges desuden med en separering af så meget af regn‐ og
spildevandet som muligt, men også med en forberedelse til det, der på et senere tidspunkt bliver separeret, bl.a. fra
området ved Præstevænget og det spildevand, som pumpes ind fra Turup.
Inden udløb til havnebassinet / Lillebælt skal der etableres sandfang og olieudskiller, der forventes placeret på en del
af det grønne område ved Kogehusmolen. Der er på oversigtsplanen nedenfor angivet et forløb for de nye ledninger.
Da ledningsprojektet for Assens Spildevand ikke er færdigprojekteret, kan der ske mindre korrektioner af
ledningsforløbene i forhold til det, der er vist på oversigtsplanen. Dette vurderes dog ikke at have indflydelse på VVM‐
anmeldelsen.
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Kortudsnit 1: Oversigtsplan med ledninger, Rambøll oktober 2021
Projektbeskrivelse for regnvandsudløb ved
Mariendalstranden.

Assens Spildevand planlægger at kloakseparere Blomstervænget og Præstevænget i 2022‐2023 med regnvandsudløb
ved Mariendalstranden. Udløbet er der i dag, men når separeringsprojektet ved Blomstervænget og ved
Provstevænget er gennemført, vil regn‐ og overfladevand fra disse områder, blive tilsluttet dette udløb. Samtidig skal
der før udløbet etableres sandfang og olieudskiller – desuden sættes en brønd med kontraklap, så tilbagestuvning af
vand fra Lillebælt forhindres. Udsnit af projektområdet er vist nedenfor.
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Kortudsnit 2: Regnvandsudløb ved Mariendalstranden, som er en del af separeringsprojektet ved Blomstervænget og
Præstevænget – Rambøll november 2021.
2. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger iht. § 19 stk.
2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter (VVM) 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.
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Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1

Projektets karakteristika
3. Projektets påvirkning som følge af forbruget af
naturressourcer ‐ særligt jordarealer, jordbund, vand og
biodiversitet.

X

Det er i anmeldelsen oplyst, at der ved anlægsarbejdet på havnepladsen med de nye
ledninger, sandfang og olieudskiller forventes et behov for en midlertidig
grundvandssænkning i anlægsperioden på cirka 10‐12 uger.
Ved Mariendalstranden forventes der en grundvandssænkning ved etablering af
sandfang, olieudskiller og brønd for kontraklap med en varighed på 2‐3 uger. Evt.
grundvandssænkning i separeringsprojekterne ved Blomstervænget og Præstevænget
vil blive beskrevet i disse projekter.
Sænkningsniveauet for begge projekter vil i gennemsnit være i størrelsesorden af 3‐3,5
meter og forventes udført med sugespidsanlæg, hvorved sænkningstragten forsøges
indsnævret mest muligt.
Mængden af oppumpet grundvand vil i anlægsperioden være mindre end 100.000 m3.
Der er ikke noget bebygget areal. Der vil ikke indgå bygninger eller teknikhuse i
projektet. Og ledningsprojektet omfatter ingen nedrivningsarbejder.
Ledningsanlæggene, sandfang og olieudskiller i projektet på havnepladsen anlægges i
vejareal eller under den kommende havneplads. Ved Mariendalstranden er det i
vejareal eller grønne arealer tilhørende Assens Kommune. Der vurderes ikke at være en
forskel i den miljømæssige påvirkning på en placering i vejareal, under havnepladsen
eller i grønt areal.

4. Projektets behov for bortskaffelse af affald i:
Anlægsfasen
Driftfasen

X

I anlægsfasen for forsyningsprojekterne er det oplyst, at overskudsjord håndteres fra
ledningsgraven i henhold til gældende lovgivning, og i tilfælde af forurenet jord
håndteres detteefter anvisning fra kommunen.
Ift. spildevand udledes dette ikke direkte til vandløb, søer mv. Spildevand vil alene
omfatte sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter på byggepladserne. Spildevand vil
blive afledt til spildevandssystemet – alternativt til interimstank. Der forventes i
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anlægsperioden at blive afledt spildevand fra gennemsnitlig 5‐10 personer fra hvert af
anlægsprojekterne.
I driftsfasen for forsyningsprojekterne vil der fra de nye olieudskillere og de nye
sandfang opsamles henholdsvis udskilte oliepartikler og sedimenteret materiale. Disse
materialer skal bortskaffes som affald til godkendt deponi. Udskillerne vil blive tømt
senest, når ca. 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet er nået. Sandfangene
tømmes senest, når det er halvt fyldt. Dog vil udskillerne og sandfangene sædvanligvis
blive tømt efter gældende driftsfrekvens hos Assens Forsyning og tømningen vil indgå
som en del af den af Assens Forsyning etablerede tømningsordning.

5. Medfører projektet risiko for forurening?

X

Projekterne medfører ikke en risiko for forurening. Alle materialer, der anvendes,
overholder eventuelle krav efter gældende lovgivning.
Projektområderne er områdeklassificerede, og der er et mindre V2‐kortlagt areal ved
havnepladsen. Anlægsarbejderne vil blive gennemført ift. gældende lovgivning omkring
håndtering af forurenet jord.

6. Medfører projektet risiko for større ulykker og/eller
katastrofer, herunder som følge af forudsagte
klimaændringer?

7. Har projektet en påvirkning på menneskers sundhed?

X

X

Projekterne er ikke forbundet med risiko for større ulykker/katastrofer. Der vil ske en
omlægning af trafikken og være tung trafik, der skal ledes forbi projektområdet ved
havnepladsen, ligesom der graves omkring 3,5 meter under terræn. Anlægsarbejdet er
dog underlagt gældende regler ift. arbejdssikkerhed, hvorfor risikoen for større ulykker
vurderes at være minimal.
Støjende anlægsarbejde vil forekomme og vil kunne accepteres i det omfang, det
foregår på hverdage i dagtimerne. I anmeldelsen står, at arbejdet udføres i dagtimerne.
Såfremt der er behov for en udvidelse af denne arbejdstid, skal det forud herfor
anmeldes og godkendes af Assens Kommunes miljøafdeling.
Anlægsarbejdet medfører et behov for grundvandssænkning, der forventes foretaget
med et sugespidsanlæg. Det vides ikke, om pumpen til anlægget er dieseldrevet eller
elektrisk, men den må ikke placeres til gene for beboere i området. I tilfælde af klage
over støj, vil en klage blive behandlet og arbejdet reguleret iht. gældende lovgivning.
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Der kan være kortvarige påvirkninger med støv, men de vil forsøges reduceret og
/elimineret ved overrisling af belægningsflader med vand og en hensigtsmæssig
etapeopdeling, så mindst mulig køreflade er med støvende belægning.

Projektets placering
8. Påvirker projektet den eksisterende og godkendte
arealanvendelse, herunder planlægning?

X

Anlægsprojektet påvirker ikke arealanvendelsen i driftsfasen, men vil have en påvirkning
i anlægsfasen, da der er tale om etablering af forsyningsledninger der graves i jorden.
Dette gælder særligt ved havnepladsen, hvor konsekvensen ved anlægsarbejdet er en
omlægning af trafikken, og at de omfattede arealer ikke kan anvendes i anlægsperioden.
Trafikken vil dog blive ledt ad anden vej, ligesom gående og cyklister vil kunne passere
arealerne ad alternative ruter.
Efter anlægsarbejdet vil der ikke være synlige spor af ledningerne på terræn ud over
eventuelle dæksler.

9. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart
overfor den forventede miljøpåvirkning?

X

Projektområderne er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD‐område), men
uden for indvindingsopland til vandværk, boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og
nitratfølsomt indvindingsområde. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 153.149) er
beliggende ca. 700 meter mod øst og tilhører det offentlige vandværk, Kildebakkens
Vandværk tilhørende Assens Vandforsyning. Området er ikke sårbart. Se også punkt 13
og 14.

10. Påvirker projektet naturressourcernes relative rigdom,
forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området
og dettes undergrund?

X

Der er ikke naturressourcer i området.

11. Påvirker projektet det naturlige miljøs bæreevne?

X

Til høringsparter: I er velkomne til at påpege forhold her, der skal vurderes på, eller at
komme med en vurdering eller andre bemærkninger. Ellers vil vurderingen blive tilføjet,
når sagsbehandlingen af udledningstilladelsen er gennemført, da der ifm. denne
foretages en vurdering af forholdet.

Herunder særligt fokus på vådområder, søer og åer,
kystområder og havmiljøet, skove, naturreservater og
naturparker.

Det er ikke forventningen, at projektet vil have en væsentlig negativ påvirkning.
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12. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for
etableringen af reservater eller naturparker:?

X

Området med nære omgivelser er ikke områder, hvor der er potentiale for etablering af
reservater eller naturparker.

13. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede
naturområder?

X

Der er hhv. cirka 200 og 700 meter i fugleflugtslinje fra anlægsarbejdet på
havnepladsen/ved Mariendalstranden til Strandmølledammen, der er omfattet af en §
3‐beskyttelse. Der ud over er der hhv. cirka 175 og 650 meter til Kærum Å, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hverken Strandmølledammen eller Kærum Å
påvirkes som følge af projektet.

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):

Områderne ligger i en afstand af ca. 3 km fra Natura 2000 område 112 Lillebælt og
Ramsarområde 15, 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.
De marine naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000‐område nr.
112 Lillebælt er sandbanker, mudder‐ og sandflader, kystlaguner og strandsøer,
lavvandede bugter og vige, rev samt sangsvane, edderfugl, bjergand, hvinand,
toppet skallesluger, havørn, rørhøg, mosehornugle, plettet rørvagtel, klyde,
brushane, fjordterne, havterne, dværgterne og marsvin1.
En række af disse naturtyper og arter kan være sårbare over for næringsstofpåvirkning
og miljøfarlige forurenende stoffer.
Med gennemførelse af det ansøgte projekt vil stofmængdeudledningen blive reduceret
betydeligt i forhold til i dag – og i forhold til 2018, hvor kommunens spildevandsplan
blev vedtaget. Belastningen med miljøfarlige forurenende stoffer forventes også at blive
en smule reduceret i forhold til i dag, da der etableres bedre renseforanstaltninger på
afløbssystemerne.

1

Jf. Natura 2000-plan 2016-2021, Lillebælt. Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016.
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På den baggrund vurderes det, at projektet med de stillede vilkår ikke i sig selv eller i
forbindelse med andre planer og projekter vil indebære negative påvirkninger af Natura
2000‐områder. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge
yngle‐ eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i
habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag
IV, jf. habitatbekendtgørelsen2.

14. Forventes området at rumme beskyttede arter efter
habitatdirektivets bilag IV, og vil projektet påvirke disse?

X

Nord for Kærum Å er der registreret et areal med fredsskov. Dele af skoven nord for
Kærum Å består af større og ældre træarter af bøg, eg, ask og ahorn, som er delvist
overgroet af klatreplanten, vedbend, der skaber skjulesteder for flagermus. Enkelte
træer er derudover ved at gå ud. Udgåede stammer og afrevne grene giver potentiale
for hulheder og dermed mulige overvintringspladser for flagermus. Skoven ligger
samtidig i forlængelse af en ledelinje langs med Kærum Å, hvilket øger sandsynligheden
for at flagermus søger føde i området ved skoven og langs vandløbet. Projekterne vil
ikke påvirke fredskovsarealet og eventuelle flagermus.

15. Forventes området at rumme rødlistearter, og vil
projektet påvirke disse?

X

På rødlisten er oplistet flere flagermusarter. Der er jf. pkt. 14 en sandsynlighed for, at
flagermus søger føde i området ved fredskoven ved projektområdet samt ved Kærum Å.
Projekterne påvirker ikke Kærum Å og vil ikke få en påvirkning på fredskoven ift.
flagermus.

16. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?

X

Følgende vurdering er taget fra vurderingerne i udledningstilladelsen, der er behandlet
sideløbende med denne screening.

Overfladevand:
Grundvand:
Naturområder:
Boligområder (støj/lys og luft):

2

3

Kommunen skal sikre, at udledningstilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden
i Lillebælt og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf.
indsatsbekendtgørelsen3. Af vejledningen til indsatsbekendtgørelsen fremgår det, at der
ikke kan meddeles tilladelse til merudledning af kvælstof til kystvandområder i forhold
til den faktiske udledning på tidspunktet for afgørelsen, når der ikke er målopfyldelse i
området på grund af kvælstofbelastning, og der er opgjort et kvælstofreduktionsbehov.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK. nr. 1595 af 0612/2018).
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11. april 2019) § 8, stk. 3
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Den faktiske udledning på tidspunktet for afgørelsen svarer til scenarie 2 (status 2021).
Den ansøgte samlede udledning fra UAS03R, UAS07R, UAS08R og UAS09S reduceres, jf.
scenarie 3 (plan 2027) med ca. 29 % BI5, ca. 11 % COD, ca. 21 % total‐N og ca. 68 %
total‐P i perioden frem mod 2027.
Det er kommunens vurdering, at projektet med de stillede vilkår samlet set medfører
en formindsket stofmæssig belastning af Lillebælt og dermed ikke vil bidrage til
forringelse af tilstanden eller hindre opfyldelse af miljømålene for kystvandområderne.
Vurdering af afløbssystemernes renseeffekt
Ifølge produktbladet for olieudskilleren er den konstrueret til at håndtere overfladevand
fra veje og andre befæstede arealer under regnskyl. Lamellerne i udskilleren sikrer en
rolig strømningshastighed gennem udskilleren, hvorved oliedråberne får tid til at samle
sig langs lamelpladerne til større dråber, som vil stige til vandoverfladen, hvor det
opsamles. Større og tungere partikler som slam og sand vil følge lamellerne mod
bunden af udskilleren. Der stilles ikke krav om, at udskilleren skal være forsynet med
flydelukke og alarm, da kloakoplandene hovedsageligt udgøres af boligområder og alm.
erhverv, som ikke er tung industri. Oplandet vurderes dermed ikke at være et højrisiko
område for oliespild, og den olie der måtte blive tilført udskilleren vil primært være
begrænset til sporadisk spild fra biler. Det bemærkes endvidere, at eventuelt oliespild
på overfladearealer i oplandet først skal afvaskes fra overflader og belægninger, afledes
via vejbrønde med sandfang og vandlås, gennem ledningssystemet og det centrale
sandfang inden det ender i olieudskilleren.
Der stilles vilkår om regelmæssigt tilsyn og tømning af sandfang og udskilleanlæg for at
sikre anlæggets nødvendige funktion, forhindre tilklogning og udledning af forurenende
stoffer til kystvandområdet. Ifølge databladet for lameludskillerne på Nordre Havnevej
og Havnepladsen er volumen for olieopsamling i de to udskillere 1.950 liter. Ansøger har
oplyst, at de erfaringsmæssigt vurderer dette tilstrækkeligt til et års normal drift. Assens
Kommune er enig i denne vurdering.
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Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/19010
Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1
Som en ekstra sikkerhed stilles der vilkår om, at der skal være mulighed for afspærring
af udløbene til Lillebælt til brug ved eventuel uheld med spild af miljøfarlige
forurenende stoffer på de tilsluttede arealer.
I scenarie 3 (Plan 2027) er den totale årlige overløbsmængde fra overløb UAS09S
beregnet til 154,2 m3. Den hydrauliske afløbsmodel tager udgangspunkt i den
eksisterende overløbskote i overløbsbygværk UAS09S, som medfører et beregnet off‐
line volumen i fælleskloaksystemet på 146 m3. Sideløbende med sagsbehandlingen af
denne ansøgning har ansøger dog meddelt, at det er muligt at hæve overløbskanten på
overløbsbygværket med 47 centimeter, hvilket estimeres at medføre en yderligere
reduktion i overløbsvandmængden på ca. 30 m3 pr. overløbshændelse. Den årlige
overløbsvandmængde i scenarie 3 vil dermed blive ca. 130 m3 i stedet for 154,2 m3, og
off‐line volumen i fælleskloaksystemet til tilbageholdelse af first‐flush vil blive 176 m3 i
stedet for 146 m3. På den baggrund vurderes det ikke proportionalt at stille yderligere
vilkår om etablering af mekaniske rensefunktioner ifm. overløbsbygværket.
Samlet set vurderes udledningerne ikke at medføre en væsentlig tilførsel af
forurenende stoffer til kystvandområdet. Der er tale om almindeligt belastede separate
regnvandsudledninger og overløb fra et relativt lille fælleskloakeret opland. Det er
kommunens opfattelse, at udformning og dimensionering af afløbssystemerne sikrer, at
der vil ske en hensigtsmæssig tilbageholdelse af forurenende stoffer.

17. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?

X

Projekterne etableres i Assens by, men ikke i et tæt befolket område af byen. Projektet
etableres primært på åbne havnenære flader, men omfatter dog eksisterende
vejstrækninger, hvor op til der er placeret boliger.

18. Kan projektet påvirke historiske, kulturelle,
arkæologiske, æstetiske og/eller geologiske
landskabstræk og/eller har projektet en visuel påvirkning
på landskabet?

X

Projektet ændrer ikke i sig selv på eksisterende bevaringsværdige træk, da anlægget
etableres under terræn. Der er indgået aftale med Odense Bys Museer om overvågning
ifm. anlægsarbejdet på havnepladsen, så eventuelle jordfaste fortidsminder kan blive
registreret.

19. Medfører projektet et behov for eller har en påvirkning
på muligheden for løsninger ift. klimatilpasning?

X

Projektområderne ligger inden for Indsatsområde 1.2P Assens Havneområde samt
søværts oversvømmelsesplanlinjen ligeledes udpeget i kommuneplanen. Indsatsområde
og planlinje er vist på nedenstående kort.
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Sags nr.: 21/19010

Anlægsarbejdet omfatter anlæg under terræn med etablering af regn‐ og
spildevandshændelser. Anlægsarbejdet kan i anlægsfasen have en påvirkning på
afledning af regnvand og særligt håndtering af skybrudsregn på terræn. Anlægsarbejdet
vil dog ikke føre til en negativ påvirkning på oversvømmelsesfølsomme områder og
bygninger.
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Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/19010
Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1

Påvirkningens karakter
20. Indvirkningens størrelsesorden, rumlige udstrækning
(f.eks. geografisk område og antallet af personer, der
forventes berørt), art, grænseoverskridende karakter,
intensitet og kompleksitet, sandsynlighed, forventede
indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet er
vurderet under de enkelte punkter ovenfor. Er der
forhold, der ikke er medtaget, kan de anføres her.

X

Projekterne vil have en påvirkning med anlægstøj, ændrede parkeringsmuligheder og vil
påvirke trafikstrukturen. Dette gælder primært projektet på havnepladsen. Projekterne
vil påvirke omgivelserne i anlægsperioden alene. Der forventes at være en påvirkning
med forskellig intensitet alt afhængig af, hvilken fase anlægsarbejdet er i. Det er planen,
at projektet på havnepladsen gennemføres i tre faser. Fase 1 er opgravning og anlæg i
Søndre Havnevej/Kogehusmolen (orange afgrænsning), 2. fase ind over Willemoesgade
nord for det kommende multitek (blå afgrænsning) og en 3. fase langs den eksisterende
Søndre Ringvej (pink afgrænsning). Faserne er vist på nedenstående kort. Faserne vil
kunne justeres tidsmæssigt og arealmæssigt.
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Sags nr.: 21/19010
Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1

Omlægning af trafikken vil være en påvirkning af mange. Påvirkningen vurderes dog
ikke at være væsentlig, da der fortsat vil være adgang til havneområderne.
Påvirkningen med anlægstøj vil særligt påvirke omkringboende samt erhvervsdrivende i
området, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig..
21. Hvorledes er kumulationen af projektets
indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende
og/eller godkendte projekter?

X

Det tidligere rådhus omdannes til multitek, og der anlægges en byggeplads i forbindelse
dermed på områder i tilknytning til rådhuset. Anlægsperioden for multiteket vil starte
op omtrent samtidig med anlægsarbejdet for ledningsomlægninger – primo januar
2022. Der ud over vil anlægsarbejdet for Søndre Ringvejs forlægning primo januar 2022
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Sags nr.: 21/19010
Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1
endnu ikke være afsluttet, men formentlig vare frem til midt på foråret 2022. Der vil
således være anlægsarbejder for etablering af ny vej, ombygning af det kommende
multitek og ledningsarbejder på og omkring den kommende havneplads samtidigt.
Anlægsarbejderne medfører et behov for omlægning af trafikken. Der vil ved
udarbejdelsen af en trafikplan sikres omkørselsmuligheder for trafikken, så trafikken
fortsat ledes gennem byen ned om havnen.

22. Hvad er muligheden for reelt at begrænse
indvirkningerne?

X

Der vurderes ikke at være væsentlige indvirkninger, der skal begrænses. Projektet
overholder gældende lovgivning, der i sig selv medfører, at en lang række hensyn til
miljøet er varetaget.

23. Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

X

Projektet har ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion

Ja
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at
det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt,
således at det er omfattet af krav om miljøvurdering
(VVM‐pligtigt):

Dato: 22. december 2021

Nej
X

På baggrund af den gennemførte screening er det vurderingen af projektet ikke
medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. Det er Assens Kommunes
vurdering, at det ansøgte projekt vil reducere udledningen af iltforbrugende organiske
stoffer og næringsstoffer til Lillebælt væsentligt. Udledningen vil ikke være til hinder for
opfyldelse miljømålet for de nærmeste kystvandområder i Lillebælt og vil ikke påvirke
vandområdernes tilstand negativt.

Sagsbehandler: Ann‐Mett M. Sepstrup
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