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Afgørelse om ikke VVM-pligt for regnvandsbassin ved plejecentret, Struer
Struer Kommune, Plan og Miljø har den 30. august 2018 modtaget ansøgning i henhold til
VVM-bekendtgørelsen1 (bilag 1) og den 21. november 2018 er der modtaget supplerende
oplysninger om etablering af regnvandsbassin ved plejecentret.
Regnvandsbassinet placeres på matrikelnummer 6g, Struer og 128, Struer beliggende ved
Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer.
For anlæg nævnt i miljøvurderingsloven2 (bilag 2) gælder, at kommunen ved en screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed er omfattet af VVM-pligt.
Baggrund for VVM-screeningen
Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i lov om miljøvurdering2 (bilag 6)
Projektet er omfattet af lovens2, bilag 2, punkt:
10b – ”Anlægsarbejde i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg”
10g – ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1”
11c – ”Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”
Afgørelse om VVM-pligt
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af anlægget ikke forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i Lov om miljøvurdering2 . Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af kriterierne i lovens bilag
6. Det vurderes ikke at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet (se Bilag 1).
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år, bortfalder denne afgørelse.

1

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1470 af 12. december 2017
2
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018
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Kommunens vurdering og begrundelse
Projektet – anlæggets karakteristika
Projektet omfatter etablering af regnvandsbassin, og før bassinet sættes et sandfang. Bassinet placeres naturligt i terrænet med tæt ler-membran. Det våde volumen udgør 175 m3 + et
stuvningsvolumen på 665 m3. I udløbsbrønden monteres sandfang og vandbremse før udløb
til regnvandsledning. Det permanente vandspejl vil være ca. 1,0 meter med skråningsanlæg
1:5.
Anlæggets placering
Anlægget placeres i byzone i ny lokalplanlagt området med plejecenter og børnehave.
Anlægget placeres udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Området er ikke V1 eller V2 kortlagt, det vil sige at der ikke er nogen kendt forurening
eller mistanke om forurening. Grunden ligger udenfor områdeklassificeret område.
Området er ikke kendetegnet ved særlige naturinteresser.
Bassinet kommer til at indgå i en del at byparken. Det vurderes at projektet vil få en positiv
effekt på miljøet i området, som ligger centralt placeret i Struer – tæt på plejecenter, børnehave og boligområde.
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning
Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg.
Særkender ved projektet – forebyggende foranstaltninger
Ved etablering af bassin gives mulighed for at tilbageholde regnvand, således at byen nedstrøms sikres.
Samlet vurdering
Samlet set vurderer Struer Kommune, at etableringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne
om miljøvurdering efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Høringsbemærkninger
Berørte myndigheder, herunder Struer Kommunes plankontor, naturkontoret samt team
Miljø og Forsyning (spildevand og jord/grundvand), samt byggeherre har haft et udkast til
afgørelsen til udtalelse.
Der er indgivet følgende bemærkninger: Bassinet skal bidrage positivt til områdets rekreative værdi – der mangler en konkret vurdering af, hvordan projektet opfylder bestemmelsen
- det har givet anledning til beskrivelse af, at bassinet kommer til at indgå som en del af
byparken med stisystemer omkring bassinet/søen.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 07-01-2019.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, 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, jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og
50.
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger 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 den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens § 52.
Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen. Gebyrets størrelse
differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.
for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar
hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med
virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og
gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk,
jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet3.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune,
Østergade 13, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk . Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber 4. februar 2019.
Opsættende virkning
I henhold til §53 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis en klage er rettidig indsendt
efter § 49, stk. 1, bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller
anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

3

Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og
Fødevareklagenævnet
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Søgsmål
Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Med venlig hilsen
Alice Kirkeby
Miljøsagsbehandler

Bilag
Bilag 1 Screening efter Lov om miljøvurdering (bilag 6)
Bilag 2 Bygherres ansøgning i henhold til VVM-bekendtgørelsen (bilag 1)
Bilag 3 Kloak- og oversigtsplan
Følgende er underrettet om afgørelsen:
Struer Forsyning Spildevand A/S - cvr.nr 33053622
Dansk Ornitologisk Forening - cvr.nr. 54752415
Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland - cvr.nr 29287112
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord - p-nummer 1003398533
Danmarks Fiskeriforening - cvr.nr 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark - cvr nr. 25145615
Danmarks Naturfredningsforening – cvr.nr 60804214
Danmarks Naturfredningsforening Struer struer@dn.dk
Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
Naturstyrelsen Vestjylland - p-nummer 1016399449
Naturstyrelsen - cvr.nr 33157274
Friluftsrådet LimfjordSyd, v/kredsformand Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30, 7600
Struer ajj-7600@webspeed.dk
Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro - cvr.nr 34744866
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