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Høringssvar - revideret oprensningsprojekt
ved Odden Færgehavn

Odsherred Kommune har følgende bemærkninger til høringsmaterialet fremsendt 15. marts 2021.
Efter miljøvurderingslovens regler skal ansøger oplyse projektet i forhold til miljøpåvirkningerne. Det
følger af miljøvurderingslovens § 18 og 19. Bygherrens ansøgning skal efter lovens § 19 mindst
indeholde de oplysninger, som er omfattet af lovens bilag 5, dvs. en beskrivelse af projektets fysiske
karakteristika, projektets placering og projektets forventede indvirkning. Se også Udkast til
vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 2. del:
Konkrete projekter. Det er således ikke offentligheden, herunder andre myndigheder, der skal oplyse
sagen for Kystdirektoratet.
Det fremsendte høringsmateriale beskriver ikke projektets indvirkninger på miljøet. Særligt savner
vi oplysninger om ålegræssets udbredelse på bypass-pladsen og hvordan sedimenterne i øvrigt
vurderes at kunne påvirke bundfaunaen. Odsherred Kommune kan derfor ikke vurdere det fremsendte
projekt. Det må dog antages, at den ansøgte bypassplacering vil have en negativ indvirkning på
ålegræssets udbredelse og bundfauna, hvorfor Kystdirektoratet ikke kan vurdere, at projektet ikke
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21. Kystdirektoratet kan på det uoplyste
grundlag derfor kun komme til det resultat, at projektet er omfattet af miljøvurdering og tilladelse.
At høringsmaterialet ikke indeholder en beskrivelse af projektets miljøpåvirkninger, vurderes at være
en væsentlig retlig mangel.
Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, hvordan materialerne vil påvirke kyststrækningen
nedstrøms færgehavnen. Odsherred Kommune har den opfattelse, at transportzonen øst for havnen
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er så smal, at deponering af sedimenterne på den ansøgte bypass-plads uden for transportzonen ikke
har nogen effekt på kyststrækningen nedstrøms færgehavnen. Fordi materialerne ikke vil komme ind
på kysten. Kystdirektoratet opfordres til at begrunde og dokumentere, hvordan materialerne får en
gavnlig effekt på kysten nedstrøms havnen.
Så længe projektet ikke kan afvises at medføre en negativ indvirkning på ålegræsudbredelsen og
bundfauna, og der derfor skal laves en miljøkonsekvensrapport, kan oprensningen ikke gennemføres.
Hvis miljøkonsekvensrapporten kommer frem til at ålegræsudbredelsen og bundfauna påvirkes, vil
det være i strid med vandrammedirektivet at meddele tilladelse, da der kun kan gives tilladelse til
en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke
medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte
miljømål. Ålegræs og bundfauna er netop et af de fire kvalitetselementer, der indgår ved
klassificering af vandområdets økologiske tilstand.
Odsherred Kommune vurderer, at der er en betydelig sandsynlighed for at sagen får dette udfald.
Det må antages, at samme tvivl om projektets miljøpåvirkninger også medfører krav om
konsekvensvurdering efter habitatbestemmelserne, da projektet ikke kan afvises at påvirke
udpegningsgrundlaget.
Henset til ansøgers ønske om at oprense færgehavnen hurtigst muligt anbefales det at søge en
løsning, som både tilgodeser erosionsforholdene på kyststrækningen og ikke påvirker
ålegræsudbredelsen og bundfauna. Indpumpning på den aktive kystzone (hvor der sandsynligvis ikke
kan vokse ålegræs) synes at være en oplagt løsning, der bør undersøges. Det skal for god ordens skyld
oplyses, at Kystdirektoratet ikke vurderes at have grundlag i lovgivningen for at tillægge økonomiske
hensyn betydning. Alternativt kan ses på den løsning om nyttiggørelse ud for Duevej nord for
færgehavnen, som Storebælt A/S ansøgte om 9. februar 2021.
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