Miljø og Natur

Assens Kommune
Miljø og Natur

6 juli 2022
Sags id: 20/7404

ODE 5 og ODE 759
Godkendelse af restaureringsprojekt i forbindelse med ændring af overkørsler i
Afløb fra Vistorpdam og Høsletbækken
Assens Kommune har i forbindelse med realisering af to vandplanprojekter (ODE-5 og 759),
haft et restaureringsprojekt i 8 ugers høring efter bestemmelserne i vandløbsloven 1. Høringen
har været i perioden 7. april til 2 juni 2022, der er indkommet et høringssvar fra fiskerstyrelsen,
mere herom senere i godkendelsen.
Projektet skal sikre passage ved to rørudmundinger hvor der ved begge findes identiske mindre
styrt.
Hermed meddeles tilladelse efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. 2
§§ 22 til 28 og Vandløbslovens § 37 til restaurering af vandløb, til ændring af udløbene ved 2
overgangene på matriklerne 8e og 9l Turup by, Turup (ODE-5) samt 18a og18e Ørsbjerg By,
Kerte (ODE-759)
Ud over tilladelsen efter vandløbsloven gives også dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 § 3
jf. Naturbeskyttelseslovens § 65

1 LBK nr 1217 af 25/11/2019
2 BEK nr. 834 af 27/06/2016
3 LBK nr. 240 af 13/03/2019
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Formål og beskrivelse af projektet
Assens Kommune valgt at åbne en sag omhandlende ændring af udløbet af to rørlagte strækninger på matriklerne 8e og 9l Turup by, Turup (ODE-5) i Afløb fra Vistorpdam, samt 18a og18e
Ørsbjerg By, Kerte (ODE-759) i Høsletbækken, for at sikre kontinuitet i vandløbet.
Udløbene ændres på følgende måde:
Ved rørudløbene hvor der nu findes mindre styrt udlægges der sten så vandløbsbunden umiddelbart nedstrøms røret hæves, så der på den måde sikres et ubrudt vandflow gennem røret og
videre gennem vandløbet. Desuden etableres der en bund gennem røret af sten. Det giver en lokal opstuvning ved udmundingen af røret, men på grund af vandløbets fald har det ikke konsekvens for afvandingsforholdene opstrøms i systemet. Tiltaget sikrer, at røret kan passeres af
vandrende fisk og smådyr efterfølgende. Det drejer sig om de to spærringer vist på kortet herunder, ODE-5 og ODE-759.
Ved spærringen benævnt ODE-759 i Høsletbækken kommer der et dræn ud ved venstre brink
umiddelbart nedstrøms spærringen. I forbindelse med udlægning af sten skal dette dræn friholdes eller forlænges, så udløbet ikke blokeres.

Fig. 1. Oversigtskort med projektplacering, større kort findes som bilag 1.

Projektets parter
Ansøger:
• Assens Kommune der er bygherre på projektet.
Lodsejer
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•
•
•
•

Matrikel 8e Turup by, Turup (ODE-5)
Matrikel 9l Turup by, Turup (ODE-5)
Matrikel 18a Ørsbjerg By, Kerte (ODE-759)
Matrikel 18e Ørsbjerg By, Kerte (ODE-759)

Lodsejerne af ovenstående matrikler er kontaktet og har givet accept af projektet.
Beskrivelse af vandløbene Vandløbet Afløb fra Vistorpdam har sit udspring i området mellem Turup og Søllested ved et 60 cm rørudløb. Herfra løber vandløbet mod nordvest til sit udløb i Turup Møllebæk. Vandløbet har en længde på 1866 m. Vandløbet er bortset fra overkørsler åbent på hele strækningen. Vandløbet har et gennemsnitligt fald på ca. 7 ‰.

Høsletbækken har sit udspring syd for Aarup hvorfra vandløbet løber mod nordvest til sit udløb i Brende
Å. Vandløbet har en samlet længde på 3403 m og et gennemsnitligt fald på 3,5 ‰. Vandløbet er åbent på
hele strækningen bortset fra overkørsler.
Begge vandløb er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.
Begge vandløb er på projektstrækningerne naturlige type 1 vandløb og har i Vandplan 2021-2027 en målsætning om god økologisk tilstand. For Høsletbækken er det vurderet at tilstanden for fisk er moderat,
mens den er god for makroinvertebrater og ukendt for planter (makrofytter) og alger (fytobenthos). Den
samlede økologiske tilstand på projektstrækningen er moderat. For Afløb fra Vistorpdam er det vurderet
at tilstanden er god for makroinvertebrater og ukendt for fisk, planter (makrofytter) og alger (fytobenthos). Den samlede økologiske tilstand på projektstrækningen er god.

Høring
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Fiskeristyrelsen høringssvaret ses herunder:
DTU Aqua kan anbefale projektet, hvor formålet er at skabe bedre kontinuitet i vandløbet ved
udligning af et eksisterende rørstyrt. Det fremgår ikke af høringsmaterialet hvilke stenmaterialer der forventes brugt til udligning af styrtet. Af seneste plan for fiskepleje fra 2018 fremgår
det, at der findes en mindre naturlig bestand af ørred på lokaliteten. På den baggrund skal DTU
Aqua anbefale, at det eksisterende styrt udlignes ved udlægning af gydegrus, hvorved der sikres
gyde- og opvækstområder for vandløbets naturlige bestand af ørreder. Ved etablering af gydebanken henvises til DTU Aquas vejledning i anlæggelse af gydebanker med særligt fokus på at
etablere det rette fald og med brug af passende grusstørrelse.
Assens Kommune kommunes bemærkninger til høringssvaret:
Assens Kommune takker for høringssvaret, og vil udlægge gydegrus på strækninger hvor det er
muligt. Der udlægges gydebanker/strækninger nedstrøms rørudløbene. Der benyttes gydegrus
som beskrevet i DTU´s vejledning med en blanding på 85 % nøddesten og 15 % singels.
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
Assens Kommune, Miljø og Natur, giver hermed jf. § 65 i naturbeskyttelsesloven dispensation
fra § 3 til gennemførelse af det beskrevne projekt. Dispensationen begrundes med, at de ansøgte tiltag i de to vandløb vurderes at have en væsentlig positiv indflydelse på vandløbets biologiske værdier, ved sikring af passage til gavn for blandt andet smådyr og fisk.
Dispensationen gives under forudsætning af at de nævnte myndighedskrav senere i dette dokument overholdes.
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Kommunens bemærkninger
En ændring af overgangene vil sikre kontinuitet i vandløbet, og dermed være med til at skabe en
forbedring for vandløbets fisk og makroinvertebrater.
Samtidig vurderes det at der ikke er nogen afvandingsmæssige konsekvenser af projektet. Den
vandstandsstigning der er tale om er lokal omkring rørudløbene på grund af vandløbets faldforhold.
Assens Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte projekt. Idet vandløbslovens §1 er opfyldt,
der tages hensyn til afvandingen og der sikres bedre forhold for faunaen.
Myndighedskrav
Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens §37 om restaurering af
vandløb.
Ansøger og bygherre er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:
1.

At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.

2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade dræn og
vandløb nedstrøms projektområdet.
3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke forringes.

4. Eventuelle dræn der har udløb i det område hvor der udlægges sten forlænges, hvis der er risiko
for at drænet kan få udløb under de nye sten.

5. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet med hjemmel i:
•

Naturbeskyttelsesloven
o §65

•

Lov om vandløb (vandløbsloven)
o § 37
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
o § 22 - 28

•

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 25.10.2018) foretaget en screening af reguleringsprojektet, som vurderes af Assens Kommunes Planafdeling.
Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f.
Der er truffet afgørelse om, at der ikke kræves VVM.

Projektets økonomi
Økonomien i projektet afholdes af Fiskeristyrelsen gennem den nationale ordning, med et prisoverslag på ca. 20.000 kr. for anlægsarbejdet
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Tidsplan for projektet
Projektet har været i 8 ugers høring fra den 7. april 2022 jf. kap. 7 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v.
Efter behandling af høringssvar fra Fiskeristyrelsen godkendes projektet den 6 juli 2022 med
efterfølgende 4 ugers klageperiode, projektet kan udføres i sensommeren 2022
Fortidsminder
I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens 4 § 9, stk. 1 (LBK nr.
433 af 22.04.2014).
Klagevejledninger
Naturbeskyttelsesloven
Der kan klages over afgørelsen truffet af Assens Kommune. Nedenstående er kopimodtagere af
afgørelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen
Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers
klageberettigelse. Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.
Klage over afgørelser indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug
af Klageportalen, www.naevneneshus.dk. I særlige tilfælde kan man blive undtaget fra kravet
om at klage via Klageportalen, se vilkårene på www.naevneneshus.dk. Klagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune,
der videresender den til Nævnenes Hus.
Klagenævnet opkræver et klagegebyr.
En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
4

Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven
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Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljøog Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Et eventuelt sagsanlæg skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Hvis du ønsker at indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse for domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er meddelt.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Vandløbsloven:
Efter Vandløbsloven kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede efter Vandløbsloven er:
• Den, afgørelsen er rettet til.
• Enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i
• sagens udfald.
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
• Klageberettigede organisationer.
Tilladelsen efter Vandløbsloven offentliggøres den 17. september 2021 på https://www.assens.dk Fristen for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen.
Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevarenævnet.
Hvis du vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed
via www.virk.dk.
Det koster et gebyr at få behandlet en klage.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.
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.
Sags id. 20/7404 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Venlig hilsen
Jannik Seslef
Projektleder

Bilag
•

Kort og billeder
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Kopi sendt til:
Lodsejere:
Myndigheder og foreninger:
• Naturstyrelsen.
• Odense Bys Museer.
• Dansk Botanisk Forening.
• Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen.
• Danmarks Naturfredningsforening.
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Assens.
• Dansk Ornitologisk Forening.
• DOF-Assens lokalafdeling.
• Danmarks Sportsfiskerforbund.
• Danmarks Sportsfiskerforbund.
• Fiskeristyrelsen
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Bilag 1 Kort og fotobilag.
Kort 1. Oversigtskort over placering af de to indsatser i projektet.

Kort 2 ODE-5
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Kort 3 ODE-759

Foto 1: Rørudløb og spærring ODE 5
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Foto 2. Rørudløb og spærring ODE 759

Rådhus Allé 5 - 5610 Assens - Se hvordan vi behandler dine data på www.assens.dk/dinedata
Kontaktperson: Jannik Seslef - dir. tlf.: 64746926

Side 11 af 11

