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Afgørelse om, restaurering af Assensbølle afløbet ved Årupvej 5492 Vissenbjerg
Assens Kommune har modtaget en VVM anmeldelse om restaurering af mindre
vandløbsstrækning på matr. nr. 1bd og 4a Assenbølle by, Vissenbjerg beliggende ved Årupvej 14
Vissenbjerg.
Assens Kommune er VVM-myndighed i den konkrete sag.
Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, pkt. 10c og 10f i lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM).
Anmeldelsen
I Assenbølleafløbet findes flere spærringer som skal fjernes i forbindelse med vandplanarbejdet.
Denne konkret sag omhandler de to spærringer som er benævnt ODE 762 og 764. De to
spærringer er beliggende i nærheden af Assenbøllevej ved Assenbølle.
Fjernelserne af spærringerne vil skabe kontinuitet i vandløbet og give forbedret passage for
vandrende fisk samt den øvrige del af den akvariske fauna der også vil nyde godt af forbedret
passageforhold.
Med dette ansøgte projekt sikres passage ved at forlægge vandløbet nord om det nuværende
vandløb og Møllesø.
Det vil have den konsekvens at Møllesøen tørrer ud når vandløbet forlægges, men projektet vil
have en positiv effekt på vandløbets fauna idet der skabes passage forbi den nuværende
spærring.
Spærringen ODE-764 er i sammenhæng med ODE-762 en mindre spærring.
I vandløbet opstrøms Assenbøllevej findes et fald i forbindelse med et cementbygværk. Ved
dette fald sikres passage ved at udlægge sten i vandløbet så bunden bliver ubrudt på
strækningen. Der ændres ikke på vandløbets faldforhold.
Desuden udlægges stammer og sten langs vandløbets brinker for at sikre mod erosion.
Afgørelse
Assens kommune har på baggrund af VVM-screening af 24. maj 2022 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).
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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.
Baggrund for afgørelsen
Naturbeskyttelse
Vandløbet er beskyttet, og det forventes at projektet kan opnå dispensation fra NBL´s §3 idet
der er tale om naturforbedrende tiltag
Bilag IV-arter
Der er ikke registreret beskyttede eller fredede arter indenfor projektområdet eller i dets
umiddelbare nærhed.
Det vurderes, at projektet ikke er af en karakter eller omfang, der vil påvirke levesteder eller
individer for nogle af ovennævnte arter, gennemførelse af projektet vil være naturforbedrende.
Natura2000 habitatområde
Nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelsesområde er Lillebælt nr. 112 som er beliggende 12.5
km væk.
Pga. afstanden og projektets karakter så vurderes projektet ikke at påvirke nogle af ovenstående
Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag.
Høring af naboer
Afgørelsen om ikke VVM-pligt har ikke været i nabohøring.
Denne afgørelse offentliggøres den 3. juni 2022 på Assens kommunes hjemmeside
www.assens.dk.
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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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