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Afgørelse om restaurering af Høsletbækken og Vistorpdam ved fjernelse af
spærringer ODE-5 og ODE-759
Assens Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om fjernelse af en spærring i afløbet fra to
vandløb. Dels en spærring i Høsletbækken benævnt ODE-759 og en spærring i Vistorpdam
benævnt ODE-5.
Assens Kommune er VVM-myndighed i den konkrete sag. Anmeldelsen er omfattet af bilag 2,
pkt. 10f i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Anmeldelsen
I afløb fra Høsletbækken og Vistorpdam findes to spærringer, som skal fjernes i forbindelse
med vandplanarbejdet. Det drejer sig om dels om en spærring i Høsletbækken benævnt ODE759 beliggende på matrikel 18a og 18e Ørsbjerg by, Kerte og en spærring i Vistorpdam benævnt
ODE-5 beliggende på matrikel 8e og 9l, Turup by, Turup.
Der er styrt på 10 cm til 20 cm ved rørunderføringerne. Nedstrøms vejen skal bunden hæves, og
der skal føres bund gennem røret som er Ø 600mm. Det betyder, at bunden skal hæves 20 cm
nedstrøms vejen. Til det skal der dels bruges stålarmeringsnet og en stenfraktion, der
sammensættes af 70 % bundsten (64-128 mm), og 30 % singles (32-64 mm) til indbygning.
Fjernelserne af spærringerne vil skabe kontinuitet i vandløbet og give forbedret passage for
vandrende fisk. Endeligt vil den øvrige del af den akvatiske fauna også nyde godt af forbedret
passageforhold. Detaljerne i projektet fremgår af VVM-anmeldelsen.
Afgørelse
Assens kommune har på baggrund af VVM-screening af 16. juni 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).
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.
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Baggrund for afgørelsen





Vandløbene er beskyttede, og det forventes at projekterne kan opnå dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3, da der er tale om naturforbedrende tiltag.
Der er ikke kendskab til beskyttede eller fredede arter inden for projektområdet eller i
dets umiddelbare nærhed.
Det vurderes, at projektet ikke har en karakter eller et omfang, der vil påvirke levesteder
eller individer for nogle af ovennævnte arter, da gennemførelsen af projektet er
naturforbedrende.
Afstanden til nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelsesområde Lillebælt nr. 112 er
hhv. 6 og 9 km. Pga. afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at påvirke
Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag.

Høring af naboer
Afgørelsen om ikke VVM-pligt har ikke været i nabohøring.
Denne afgørelse offentliggøres den 22. juni 2022 på Assens kommunes hjemmeside
www.assens.dk.

Oversigtskort over området

Venlig hilsen
Ann-Mett Mølhave Sepstrup
Landskabsarkitekt
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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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