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Miljø og Natur 

 

VVM-tilladelse til nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved 

Assens by samt etablering af ledningsforbindelse mellem nyt renseanlæg og 

eksisterende udløbsledning 

 

Assens Kommune meddeler hermed Assens Forsyning A/S VVM-tilladelse til nyt renseanlæg 

med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. i eksisterende erhvervsområde ved 

Egebjergvej/Fåborgvej i Assens samt til etablering af ny ledningsforbindelse mellem det nye 

Assens Renseanlæg og den eksisterende udløbsledning til Lillebælt ved det eksisterende 

renseanlæg på Melvej i Assens. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning. Tilladelsen meddeles efter denne bekendtgørelse, da VVM- anmeldelsen er 

indgivet før den 1. januar 2017, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016. 

 

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af: 

 Den offentliggjorte miljørapport bestående af en samlet redegørelse for Vurdering af 

Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og 

lokalplan (herefter benævnt Miljørapporten). 

 Den sammenfattende redegørelse inkl. indkomne høringssvar. 

 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 

 Lokalplan nr. 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej Assens 

 Udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg og gasmotoranlæg, som har været 

offentliggjort samtidig med Miljørapporten og planforslagene. 

 

Ovenstående udgør det faglige og juridiske grundlag for VVM-tilladelsen, og er vedtaget af 

Byrådet i Assens Kommune den 4. april 2018. Byrådet har med vedtagelsen taget stilling til 

projektet og vurderet, at de miljømæssige virkninger er acceptable. 

 

Kort med placering af projektområdet ses i bilag 1. 

 

Vilkår for tilladelsen 

VVM-tilladelsen meddeles på følgende vilkår og krav om overvågning1: 

 

1. Anlægget skal placeres indenfor lokalplanområdet, som omfatter matrikel 140a og 141a 

samt dele af matriklerne 135, 136, 137, 138, 139 og 140b alle Assens Markjorder.  

                                                        
1 Iht. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 
2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. 

ASSENS RENSNING A/S 

Skovvej 2B 

5610 Assens 

 

CVR-nr.: 35256504 
17. april 2018 

Sags id: 17/17046 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052&from=DA
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2. Anlægget skal etableres i overensstemmelse med Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-

2029 og Miljørapporten. 

 

Opbygning af anlægget mht. udformning og indretning skal ske i henhold til 

projektbeskrivelsen kapitel 3 i Miljørapporten. 

 

3. Der skal etableres afskærmende beplantning inklusiv ammetræer i henhold til 

bestemmelserne i lokalplan 1.2-8. Beplantningen skal etableres hurtigst muligt efter 

opførelsen af anlægget og senest 6 måneder efter idriftsættelse af renseanlægget (dvs. 

fra det tidspunkt, hvor der ledes spildevand til anlægget). 

 

4. Fældning af træer, som kan være levesteder for flagermus, må kun ske i maj og 

september-oktober. Hvis der er behov for at fælde træer, skal der foretages en konkret 

undersøgelse af, om der er flagermus til stede. Hvis der konstateres flagermus i/ved 

disse træer skal det sikres, at der er egnede yngle- og rasteområder for flagermus i 

andre træer i området (for eksempel ved opsætning af flagermuskasser). 

 

Ved fældning af træer skal Miljøministeriets bestemmelser til beskyttelse af trærugende 

fugle overholdes. 

 

5. Grundvandsressourcen skal beskyttes mod forurening ved forebyggelse af spild af olie 

og kemikalier fra arbejdsredskaber, oplag mv.. Ligeledes skal eventuel jordudskiftning i 

lavtliggende områder og grundvandssænkninger udføres, så risikoen for påvirkning af 

grundvandet minimeres. Alle gældende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til 

vandværket skal følges i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan medføre påvirkning af vandværket eller 

grundvandet med forurenende stoffer skal omgående indberettes til 

tilsynsmyndigheden. I akutte tilfælde skal der ringes alarm 112 straks. 

 

6. Bredden af Egebjergvej skal udvides fra 4,5 m til 6 m stykket mellem Fåborgvej og 

adgangsvejen til anlægget. Udvidelsen skal være etableret inden anlægget eller dele af 

anlægget idriftsættes. 

 

7. Støjende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i 

Miljørapporten. Aktiviteterne skal anmeldes forud i henhold til reglerne i den til enhver 

tid gældende bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter2. 

 

8. Nedramning og andre aktiviteter i anlægsfasen, der kan medføre vibrationer i 

omgivelserne, skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i Miljørapporten. 

Aktiviteterne skal anmeldes forud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende 

bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

9. Støvende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i 

Miljørapporten. Aktiviteterne skal anmeldes forud anmeldes i henhold til reglerne i den 

til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

                                                        
2 Den til enhver tid gældende udgave af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering 
af visse aktiviteter. 
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10. Eventuel belysning af byggepladsen i anlægsfasen må efter tilsynsmyndighedens 

vurdering ikke være til gene for trafikken på Fåborgvej eller for boliger og virksomheder i 

nærområdet. 

 

11. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af miljøuheld på anlægget.  

 

12. Ændringer af projektet med tilhørende aktiviteter i forhold til de forudsætninger, som er 

angivet i Miljørapporten, skal forelægges Assens Kommune til vurdering i henhold til 

miljøvurderingsloven. Ændringer eller udvidelser må ikke igangsættes, før Assens 

Kommune har vurderet, om disse ligger inden for de forudsætninger, der danner 

grundlag for Miljørapporten. 

 

13. Der skal meddeles miljøgodkendelse til anlæggets godkendelsespligtige aktiviteter og 

de forurenende aktiviteter, der er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. 

kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven3, og der skal iværksættes overvågningsprogram, 

egenkontrol mv. i henhold til denne. Miljøgodkendelsens grænseværdier, 

sikkerhedszoner mv. skal overholde de grænseværdier og geografiske afgrænsninger, 

der er angivet i kommuneplantillægget og Miljørapporten. 

 

Generelle forhold 

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for 

offentliggørelsen eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, 

stk. 1. 

 

Denne tilladelse omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Tilladelsen kan således først 

udnyttes i takt med, at ansøger har indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer efter 

anden lovgivning, herunder  

 tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til udledning af renset spildevand fra 

renseanlægget, 

 tilladelse efter vandforsyningslovens § 18 samt §§ 20 og 21 til indvinding af grundvand 

og til selve vandværket (det tekniske anlæg), 

 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, 

 byggetilladelse mv.. 

 

I Miljørapportens projektbeskrivelse er der ikke taget stilling til håndtering af tag- og 

overfladevand fra anlægget, eller til hvorledes filterskyllevand fra vandværket ønskes afledt. 

Afledning/udledning af disse fraktioner kræver også tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

 

Beskrivelse af projektet 

Assens Forsyning A/S har ønsket at opføre et nyt renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE 

(personækvivalenter). Renseanlægget får dermed en reservekapacitet på 35 % til fremtidig 

byudvikling og erhverv. Lokalplanen rummer desuden mulighed for udbygning af 

renseanlægget til 150.000 PE. 

 

Renseanlægget etableres med mulighed for at kunne modtage og behandle industrispildevand, 

KOD-pulp m.v. i det tilhørende biogasanlæg, hvor slammet fra selve renseprocessen også 

behandles. Herudover ønsker Assens Forsyning A/S at opføre en ny administrationsbygning 

med kontorfaciliteter til medarbejderne samt værkstedsfaciliteter. 

 

                                                        
3 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23. juni 2017) 
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I tilknytning til renseanlægget ønsker Assens Forsyning A/S desuden at etablere et nyt 

vandværk, der skal kunne forsyne Assens by med vand af høj kvalitet. Placering af 

renseanlæg, biogasanlæg og vandværk fremgår af figur 1. 

 
 

Figur 1: Illustrationsplan med placering af renseanlæg (orange cirkel), biogasanlæg (rød cirkel) og 

vandværk (blå cirkel). 

 

Desuden etableres en ledningsforbindelse mellem renseanlægget og den eksisterende 

udløbsledning til Lillebælt, der i dag anvendes af det eksisterende Assens Renseanlæg på 

Melvej. Ledningen skal fremadrettet bruges til udledning af renset spildevand fra det nye 

Assens Renseanlæg. Placering af den nye ledningsforbindelse fremgår af figur 2. 
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Figur 2: Nyt ledningstracé for renset spildevand mellem det nye renseanlæg (projektområde) og det 

eksisterende Assens Renseanlæg på Melvej. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Assens Byråd har med Kommuneplantillæg nr. 1 indenfor nærmere angivne retningslinjer og 

rammer muliggjort etableringen af det nye Assens Renseanlæg, idet det vurderes, at 

anlægsfasen og driftsfasen af projektet kan ske uden væsentlige, samlede påvirkninger af 

miljøet og omgivelserne. 

 
Ifølge VVM-bekendtgørelsens § 8, stk. 2 erstattes VVM-tilladelsen af en godkendelse efter § 33 
i miljøbeskyttelsesloven (dvs. en miljøgodkendelse) eller af en tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 (dvs. en udledningstilladelse) eller en tilladelse efter 
vandforsyningslovens § 18 (dvs. en indvindingstilladelse) for så vidt angår de forhold, som 
disse godkendelser eller tilladelser regulerer. 
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Denne VVM-tilladelse erstattes af en miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for så vidt 
angår renseanlæggets biaktiviteter samt den samlede emission af støj og lugt fra anlægget og 
af en udledningstilladelse for så vidt angår udledning af renset spildevand til Lillebælt samt 
eventuel udledning af uforurenet tag- og overfladevand til recipient. Desuden erstattes VVM-
tilladelsen af en tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af grundvand samt til 
etablering af den tekniske del af det nye vandværk. 

 
Assens Kommune har lagt vurderingen i Miljørapporten til grund for afgørelsen, nemlig at 
projektet kan gennemføres uden væsentlige virkninger på landskab og visuelle forhold, natur, 
grund- og overfladevand, trafik, støj og vibrationer, luft og klima, råstoffer, jord og affald samt 
mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold og samspillet mellem disse 
faktorer. 

 

Landskab og visuelle forhold 

Anlæggets påvirkning af landskabet og de visuelle forhold vurderes i Miljørapporten at være 

moderat negativ. Det vil sige, at påvirkningen har et omgang, hvor afværgeforanstaltninger er 

påkrævet. Der stilles derfor vilkår om etablering af afskærmende beplantning inklusiv 

ammetræer som beskrevet i Lokalplan 1.2-8 og, at beplantningen skal etableres hurtigst muligt 

og senest 6 måneder efter idriftsættelse af renseanlægget. Der fastsættes en frist på 6 

måneder med den begrundelse, at det optimale tidpunkt for plantning er enten forår eller 

efterår. Idriftsættelsen af renseanlægget regnes fra det tidspunkt, hvor tilledning af spildevand 

til anlægget påbegyndes. 

 

Ifølge lokalplanen skal der mod syd og øst anvendes arter i beplantningen, som opnår en 

udvokset højde på minimum 20 meter. Mod nord og vest skal der anvendes arter, som opnår 

en udvokset højde på minimum 10 meter. I de første 20 år af driftsfasen vil anlæggets 

bygninger og tanke være meget synlige og indgå i landskabsbilledet som markante bygninger i 

stor skala. Der stilles derfor også vilkår om, at beplantningen skal etableres med ammetræer, 

som hurtigere vokser op får en afskærmende effekt. 

 

Natur – herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Miljørapporten konkluderer mht. til § 3-beskyttet natur, at hvis tracéet for ledningen mellem det 

nye renseanlæg og tilkoblingen til den eksisterende udløbsledning medføre at der skal graves i 

det beskyttede overdrev nord for banelegemet, kan der ske påvirkning af dette område. Det 

præciseres derfor, at der skal indhentes en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 inden 

igangsætning af arbejdet. Påvirkningen af naturområdet kan minimeres ved fx at underbore 

området eller ved at afskrælle det øverste tørvelag og genudlægge dette efter endt 

gravearbejde. 

 

Der er mere end 5 km i luftlinje fra projektområdet til nærmeste Natura 2000-område nr. 112 

Lillebælt. Miljørapporten konkluderer, at anlæg af projektet udelukkende vil kunne medføre 

påvirkninger af lokal karakter. Mht. anlæggets driftsfase er udledning af renset spildevand til 

Lillebælt nærmere beskrevet og vurderet i nedenstående afsnit Grund- og overfladevand. 

 

I forbindelse med etablering af ledningsforbindelse mellem det nye renseanlæg og den 

eksisterende udløbsledning til Lillebælt nævner Miljørapporten, at det ikke kan udelukkes, at 

der skal fældes enkelte gamle eller hule træer. Miljøstyrelsen har i sit høringssvar af 17. 

november 2017 bemærket, at der inden fældning af træer skal foretages en konkret 

undersøgelse af, om der er flagermus til stede. Miljøministeriet bemærker endvidere i forhold til 

fældning træer, at artsfredningsbekendtgørelsen4 skal overholdes, herunder, at hule træer og 

træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november – 31. august.  

                                                        
4 BEK nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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Der stilles vilkår om, at fældning af træer kun må ske i maj og september-oktober og, at hvis 

der konstateres flagermus skal det sikres, at der er egnede yngle- og rasteområder for 

flagermus i andre træer i området. Der stilles endvidere vilkår om, at Miljøministeriets 

bestemmelser til beskyttelse af trærugende fugle skal overholdes. 

 

Miljørapporten konkluderer, at drift af anlægget med særligt fokus på udledning af renset 

spildevand til Lillebælt ikke vil være til hinder for opfyldelse af miljømålet for de berørte 

kystvandområder. På den baggrund vurderes det, at projektet med de stillede vilkår ikke i sig 

selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området 

væsentligt, og der er derfor ikke behov for at foretage en nærmere konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætning, 

jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.  

 

Ligeledes konkluderes det, at projektet ikke vil kunne 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. habitatbekendtgørelsen5. 

 

Grund- og overfladevand 

Renseanlægget placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt 

indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet 

fastsættes der derfor vilkår om, at alle gældende sikkerhedsforanstaltninger skal følges i 

forbindelse med anlægsarbejdet, så risiko for uheld og udslip til omgivelserne mindskes mest 

muligt. 

 

Miljørapporten konkluderer, at der ved driften af anlægget er behov for særligt fokus på at 

forhindre forurening af grund- og overfladevand. Også tanke og rørføringer på selve 

renseanlægget udgør ved utætheder en risiko for ned- og udsivning af forurenende spildevand 

til grund- og overfladevand. På den baggrund er det vurderet, at alle tanke og rørføringer er 

omfattet af miljøgodkendelsen, og der er stillet skærpede krav hertil i forhold til de 

standardvilkår, der normalt er gældende for biogas- og gasmotoranlæg.  

 

Miljøgodkendelsen indeholder spildevandstilladelse til håndtering af de dele af spildevands- og 

overfladevandshåndteringen, der er detailplanlagt på anmeldelsestidspunktet. Der er deri 

fastsat krav om, at der skal indhentes yderligere tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 

3 og 4 til håndtering af det øvrige overfladevand, når der foreligger en detailplan for anlæggets 

indretning.  

 

Det bemærkes endvidere, at der snarest skal søges om særskilt tilladelse til udledning af 

renset spildevand fra det nye renseanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Ifølge 

Miljørapporten forventes det, at indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i det rensede 

spildevand samlet set vil være uændret eller svagt faldende i forhold til den nuværende 

situation. Udledningen af næringsstoffer vil samlet set reduceres. Samtidig vil etableringen af 

det nye renseanlæg medføre, at en række sårbare recipienter fremadrettet vil blive friholdt for 

tilledning af renset spildevand fra offentlige renseanlæg i kommunen.  

 

Trafik 

I Miljørapporten er der for anlægsfasen estimeret en trafikmængde på max. 30 personbiler og 

30 lastbiler pr. dag. I anlægsfasen vurderes påvirkningen af de trafikale forhold at være 

ubetydelig, og frekvensen af uheld forventes at være uændret.  

 

                                                        
5 BEK. nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
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For driftsfasen er den eksisterende trafik fremskrevet med 20 år til 2037, og trafikmængden er 

estimeret til max. 63 personbiler og 19 lastbiler pr. dag. Det er i miljørapporten forudsat, at 

Egebjergvej udvides fra 4,5 m til 6 m i bredden således at vejen bliver en reel 2-sporet vej. 

 

Af hensyn til trafikafviklingen fastsættes der vilkår om, at Egebjergvej udvides i bredden fra 4,5 

til 6 m og, at vejudvidelsen skal være etableret inden anlægget eller dele af anlægget 

idriftsættes.  

 

Støj og vibrationer 

I anlægsfasen kan der, jf. Miljørapporten være mindre påvirkninger i form af støj og vibrationer 

fra især nedramninger. Miljørapporten forudsætter, at anlægsarbejdet foregår i dagtimerne. 

Støjende anlægsaktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse 

aktiviteter og skal således anmeldes til kommunen i henhold til denne. Kommunen har i 

forbindelse med en anmeldelse mulighed for at stille yderligere vilkår eller give dispensationer 

til arbejdet således, at det lever op til Miljørapportens forudsætninger og konklusioner.  

 

Dette forhold præciseres i vilkår. 

 

Vilkår vedr. støj og vibration for hele anlægget i driftsfasen varetages af miljøgodkendelsen. 

 

Luft og klima 

Renseanlægget placeres bynært, og især lugtemissioner er derfor behandlet grundigt i 

Miljørapporten. Miljøregulering af lugtemission og immission fra det samlede anlæg varetages 

af miljøgodkendelsen. 

 

I anlægsfasen kan der, jf. Miljørapporten være mindre støvgener. Der stilles vilkår. om, at 

støvende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne. Aktiviteterne er 

omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og skal således anmeldes til 

kommunen i henhold til denne. Kommunen har i forbindelse med en anmeldelse mulighed for 

at stille yderligere vilkår eller give dispensationer til arbejdet således, at det dels lever op til 

Miljørapportens forudsætninger og konklusioner.  

 

Råstoffer, jord og affald 
Anvendelse af spildeandsslam fra renseanlægget til jordbrugsformål er reguleret i 
slambekendtgørelsen6. Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold 

I anlægsfasen kan der være behov for belysning af byggepladsen. Der stilles derfor vilkår om, 

at der i byggefasen ikke må være lysgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til gene 

for omkringboende eller trafikken på Fåborgvej. 

 

Med henblik på at forhindre spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fastsættes 

der vilkår i miljøgodkendelsen om, at procestanke, og andre steder på anlægget, hvor der 

potentielt kan forekomme lugt, skal overdækkes med afsugning, hvor luften ledes gennem et 

luftrenseanlæg. 

 

Der fastsættes endvidere vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af 

miljøuheld på anlægget.  

 
Samlet set er det Assens Kommunes vurdering, at vilkårene i denne tilladelse, sammen med 
regulering gennem anden lovgivning, sikrer, at anlægget ikke vil kunne give anledning til 

                                                        
6 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) nr. 1650 af 13/12 2006. 
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væsentlige miljøpåvirkninger og, at projektet indrettes og drives i overensstemmelse med 
Miljørapporten for projektet. 
 
I Miljørapportens kapitel 13 er en opsummering af de væsentligste identificerede 
miljøpåvirkninger med henblik på at mindske de miljømæssige konsekvenser, som projektet 
kan medføre. De afværgeforanstaltninger, som er vurderet som de væsentligste, er medtaget i 
denne afgørelse eller miljøgodkendelsen, og der er i hvert enkelt tilfælde truffet afgørelse om 
behovet for at fastsætte vilkår til sikring af, at miljøpåvirkningerne ikke ændres væsentligt i 
forhold til Miljørapportens konklusioner. 
 
I Miljørapportens kapitel 14 er der udarbejdet forslag til overvågning af de enkelte betydende 
miljøpåvirkninger. Der er ligeledes fastsat relevante vilkår til overvågning ud fra disse 
konklusioner. 

 

Kumulative effekter og afværgeforanstaltninger 

Landskab og visuelle forhold - Projektets kumulative effekter knytter sig primært til den visuelle 

sammenhæng med det eksisterende erhvervsområde. Det er vurderet, at anlægget vil 

forstærke den tekniske prægning af det bynære landskab i en periode på op til 20 år efter 

etablering. Den kumulative effekt vil aftage betragteligt, når beplantningen har nået en højde på 

mindst 10 meter. Det er stillet vilkår om afskærmende beplantning, og lokalplanen indeholder 

bestemmelser om dette.  

 

Natur – Der er ikke kendskab til andre anlægsprojekter i nærheden af projektområdet, som vil 

kunne medføre kumulative effekter i forhold til forstyrrelser. Det samme gælder for kilder til 

kvælstofdeposition. 

 

Mht. Natura 2000 er der ikke kendskab til andre projekter med potentiel udledning af 

miljøfarlige forurenende stoffer og/eller næringsstoffer, som vil kunne medføre kumulative 

effekter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. 

 

Grund- og overfladevand – Det er ikke kendskab til andre virksomheder eller anlæg i området, 

som forventes at give anledning til kumulative effekter vedr. disse forhold. Projektet medfører, 

at de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges over en årrække, og dette forhold 

indgår i Miljørapportens vurderinger af påvirkning af vandområder. 

 

Trafik – Miljørapporten konkluderer, at den generelle trafikudvikling i sig selv er kumulativ. 

Kapacitetsberegninger for Egebjergvej samt T-krydset ved Fåborgvej har dog vist, at der er 

meget luft op til kapacitetsgrænsen mht. trafikafviklingen. Det er forudsat, at Egebjergvej 

udvides til en bredde på 6 meter, og der stilles vilkår om dette. 

 

Støj og vibrationer – Der er ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne give anledning til 

kumulative effekter. 

 

Luft og klima - Der er ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne give anledning til 

kumulative effekter. Det er forudsat, at der etableres overdækning af modtage- og procesanlæg 

samt biogasanlæg, luftrensning og svovlrensning af gas. 

 

Mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold - Der er ikke kendskab til andre 

projekter, der vil kunne give anledning til kumulative effekter. Ved udbringning af afgasset slam 

på landbrugsjord skal det sikres, at den samlede tilførsel ikke overskrider reglerne i 

slambekendtgørelsen. 
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Baggrund 

Byrådet i Assens Kommune besluttede på møde den 28. januar 2015, at der i 

spildevandsplanens langsigtede struktur kun indgår ét renseanlæg placeret i Assens-området 

og, at revision af kommunens spildevandsplan igangsættes. Det nye renseanlæg skal erstatte 

8 eksisterende renseanlæg i kommunen. 

 

Der er gennemført en foroffentlighedsfase i perioden 7. januar - 9. februar 2016, hvor tre 

forslag til placering af anlægget var i høring. Der indkom 7 høringssvar samt en notat fra 

ansøger, Assens Forsyning A/S vedr. de tre foreslåede placeringer. Ideer og forslag fra 

offentligheden er inddraget i det videre arbejde med projektet og miljøvurderingerne. 

 

Efterfølgende har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2016 truffet beslutning 

om, at der planlægges for nyt renseanlæg mv. i den vestlige del af erhvervsområdet ved 

Faaborgvej/Egebjergvej. 

Assens Forsyning A/S har den 8. december 2016 indgivet VVM-anmeldelse iht. VVM-

bekendtgørelsens7 § 2. VVM-redegørelse for etablering af renseanlæg, vandværk m.v. ved 

Assens by har været i offentlig høring i perioden 12. oktober – 7. december 2017.  

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport har været i 8 ugers offentlig 

høring fra 12. oktober – 7. december 2017, jf. § 6 i VVM-bekendtgørelsen. Der er endvidere 

afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden. Der er indkommet ét høringssvar fra 

Miljøstyrelsen vedr. bilag IV-arter. 

 

Endelig vedtagelse af plangrundlaget samt VVM-redegørelsen er sket på Byrådets møde den 

4. april 2018. 

 

Høring 

Et udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger og dennes rådgiver, som ikke 

havde nogen bemærkninger. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på Assens Kommunes 

hjemmeside www.assens.dk den 17. april 2018. 

 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i 
sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside. 
Klagefristen udløber således den 15. maj 2018. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse 

                                                        
7 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning (BEK nr. 957 af 27. juni 2016) 
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hjemmesider, ligesom du plejer – typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 900,- kr. for private personer og 1.800,- kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis 
medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Du kan læse 
mere om gebyrordning og klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
http://.nmkn.dk/klage. 
 
En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
noget andet. Hvis klagenævnet tillægger en klage opsættende virkning skal nævnets afgørelse 
afventes før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde, 
at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses. 
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, 
jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 

Venlig hilsen 

 

 

Søren Steen Andersen  Finn G. Johansen 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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BILAG 1 – Oversigtskort 
 

 
Afgrænsning af lokalplanområdet er markeret med rødt. 
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