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19. maj 2022
Sags id 22/9326

Høring af omlægning af dræn på matr.nr. 2ev Haarby By, Haarby.
Assens kommune har den 28 april 2022 modtaget ansøgning om regulering af dræn i
forbindelse med byggemodning af matriklen 2ev Haarby By, Haarby.
Ansøgningen er fremsendt af COWI A/S, på vegne af Assens Kommune, Trafik, Byg og
Ejendom.
På kort 1 herunder ses det område hvori der sker omlægning af dræn

For at byggemodne matriklen er der behov for at omlægge eksisterende dræn.
Kommunen behandler derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af
vandløb. Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet
eksisterende vandløbs vandføringsevne. Projektet sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.
Fremlæggelsen sker i henhold til kap. 2, 4 og 5 i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse
om vandløbsregulering og - restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig
indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer
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Afgørelse
Assens Kommune forventer at meddele tilladelse til reguleringsprojektet efter vandløbsloven.
Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af d. 28. april 2022 (se bilag). Tilladelsen vil
blive meddelt efter kap. 6 i vandløbsloven (LBK. 1217 af 25.november 2019) og kap. 2, 4 og 5 i
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. 834 af 27. juni 2016).

Formål
Formålet med projektet er at samle og omlægge de nuværende dræn, således at der ikke
kommer til at ligge dræn gennem de byggegrunde der udstykkes. Drænene omlægges og samles
så de løber langs matrikelgrænsen mod syd. Som vist på figur 3 i ansøgningen.

Projektets parter
COWI A/S på Vegne af Assens Kommune Trafik, Byg og Ejendom. (bygherre)
Lodsejer mod syd
Grønlykke Landbrug APS matr. 9l Haarby By, Haarby. Cvr nr. 25078527
Kommunens bemærkninger
Drænsystemet er et system af unavngivne private rørlagte vandløb med udløb til
regnvandsbassin som ejes af Assens Forsyning.
Drænsystemet er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Det er Kommunens
vurdering, at drænsystem heller ikke vil blive målsat i fremtiden. Recipienten er omfattet af § 3,
stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.
Der er tale om omlægning af de dræn der fører til regnvandsbassinnet ikke en ændring i
vandets kvalitet eller mængde. Assens Kommune vurderer derfor, at der ikke skal gives
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven i forhold til denne omlægning. Omlægningen vil ikke
medføre en tilstandsændring i det §3 beskyttede regnvandsbassin.
Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet ikke få negative konsekvenser
for dræningen af opstrøms liggende arealer.
Der er ikke naturværdier inddraget i selve omlægningen. Der kan derfor gives tilladelse efter
vandløbsloven da §1 er opfyldt.

Myndighedskrav
Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 6 om regulering
af vandløb. Ansøger er ansvarlig for, at følgende vilkår til projektet overholdes:
1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i bilaget.
2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade
Dræn, sø eller vandløb nedstrøms projektområdet.
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3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke
forringes.
4. At drænsystem stedse vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres.
5. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vandløbslovens §§
27, 35.
6. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø og
dyrkningsmæssige tab som følge af projektet, og dermed erstatningspligtig for skader,
hvis årsag kan henføres til projektet.
7. At ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret www.ler.dk for, om der
ligger ledninger i det område, der skal graves i.

Lovgrundlag
Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:
Lov om vandløb (vandløbsloven) (LBK nr. 1217 af 25. novmeber2019)
o
o
o

§ 16 (Regulering af vandløb)
§ 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
§ 36 (Vedligeholdelsesbestemmelser)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27. juni 2016)
o

§ 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)

Øvrig lovgivning
Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 1225 af 25. oktober
2018) modtaget en ansøgning om screening af byggeområdet Nøddehaven.
Projektets økonomi
Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet herunder etablering og
fremtidig drift af minivådområdet.
Tidsplan
Reguleringsprojektet sendes i 4 ugers høring fra d. 19. maj 2022, med efterfølgende
godkendelse og 4 ugers klageperiode fra ultimo maj 2021.
Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er gældende i 3 år,
hvorefter godkendelsen bortfalder.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens1 § 9, stk. 1 (LBK nr.
433 af 22. april 2014).
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Høring
Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger jf. §15 i Bek. 834 af 27. juni 2016.
Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig
interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter
høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse
efter vandløbsloven. Denne høring om godkendelse omhandler kun forhold, der behandles med
hjemmel i vandløbsloven. En eventuel godkendelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter
anden lovgivning. Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 16. juni
2022. Sags id. 22/9326 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til
Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk
Reguleringsprojektet offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på:
http://www.assens.dk/
Du er også velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål til projektet.

Venlig hilsen
Søren Bay
Biolog

Kopi sendt til:
Lodsejere: De under afsnittet ”Projektets parter” anførte lodsejere.
Myndigheder og foreninger:











Naturstyrelsen, ode@nst.dk
Fiskeristyrelsen, e-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Assens, e-mail: dnassens-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail:
fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Odense Bys Museer, e-mail: museum@odense.dk
Dansk botanisk forening Fyn, e-mail: toni.reese.naesborg@gmail.com
Dansk Ornitologisk forening, e-mail: natur@dof.dk
DOF-fyn, e-mail: assens@dof.dk

Bilag Projektforlag med oversigtskor
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Bilag 1 oversigtskort
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