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VVM-tilladelse til genskabelse af vådområde langs Odense Å
Den 2. oktober 2006 vedtog Fyns Amtsråd tillæg til Fyns Amts Regionplan
2005- med VVM-redegørelse for genskabelse af vådområde langs Odense
Å.
På den baggrund giver Miljøcenter Odense herved VVM-tilladelse til genskabelse af vådområde langs Odense Å efter § 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.
Vilkår
Det er en forudsætning for VVM-tilladelsen, at
•

etableringen af vådområde ved Odense Å og Ulvebækken skal ske i
overensstemmelse med kortbilag 1 i Fyns Amts tillæg til Regionplan
2005- for genskabelse af vådområde langs Odense Å,

•

projektet kan etableres i etaper,

•

der langs landevej 526 skal være en sikkerhedszone efter Vejdirektoratets vejregler; på lige strækninger minimum 6 meter fra asfaltkant til oversvømmede områder, og på strækninger med vejkurver
afstande afhængigt af vejkurven. Såfremt denne afstand ikke kan
overholdes, skal der etableres autoværn i en afstand på minimum
1,5 meter fra asfaltkant,

•

der forud for anlægsfasen udarbejdes en miljøledelsesplan, som entreprenøren skal følge. Dette arbejde skal i anlægsfasen overvåges
løbende af den miljøansvarlige, med henblik på at skåne værdifulde
vandløbsstrækninger og bredarealer mest muligt.
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VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter denne
tilladelse er givet.
Begrundelse for afgørelsen
Hensigten med at genskabe vådområder er, at vådområderne kan omsætte
og nedbryde en del af den nitrat, der tilføres vandmiljøet fra dyrkede marker. Projektet vil samtidig øge de natur- og landskabsmæssige kvaliteter i
området. EU har givet tilsagn om en væsentlig økonomisk støtte til etablering af vådområdet.
VVM-redegørelsen for projektet, der blev offentliggjort sammen med Fyns
Amts tillæg til Regionplan 2005- for genskabelse af vådområde langs
Odense Å, dokumenterer, at projektets miljømæssige virkninger er acceptable. De opstillede vilkår for VVM-tilladelsen sikrer, at projektet gennemføres i overensstemmelse det pågældende regionplantillæg.
Offentliggørelse
VVM-tilladelsen offentliggøres ved annoncering den 10. juli 2007 i LokalAvisen Højfyn/Assens.
Klagebestemmelser
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet 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 (planlovens § 58 og 59). En klage kan omfatte såvel retlige spørgsmål som en
vurdering af, om den bør meddeles, samt vilkårene for tilladelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget i Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, senest den 7. august
2007.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6
måneder efter offentliggørelsen.
VVM-tilladelsens gyldighed
Hvis der bliver klaget over VVM-tilladelsen, får De besked herom fra Naturklagenævnet. En eventuel klage over VVM-tilladelsen har ikke opsættende
virkning. Dette betyder, at samtlige krav i tilladelsen skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes.
Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af
bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.
Naturklagenævnet kan bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, og at
vilkår ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat,
kan nævnet påbyde dette standset.
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Med venlig hilsen

Torben Lund Christensen
72548445
tolch@ode.mim.dk

Kopi af dette brev er sendt til orientering til:
•
•
•
•
•
•
•

Faaborg-Midtfyn Kommune, fmk@faaborgmidtfyn.dk
Otto Jørgensen, Krengerupvej 57, 5690 Tommerup
DOF-FYN v/Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, 5750 Ringe
Johannes Jacobsen, Møllevænget 2, 5492 Vissenbjerg
Arne Larsen, Solevadvej 31, 5690 Tommerup
Kærsbo Frugtplantage, Præstemarken 6, 5672 Broby
Dansk Kano- og kajakforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion,
2605 Brøndby
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