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Struer Energi Spildevand A/S 
Jyllandsgade 1 
7600 Struer  
 
 
 
 
 
 
 
AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGT (IKKE VVM-PLIGT) 
 
Struer Kommune har d. 12. februar 2021 modtaget ansøgning om midlertidig grund-
vandssænkning og heraf udledning af grundvand. Ansøgning er indsendt af EnviDan A/S 
på vegne af Struer Energi Spildevand A/S.  
 
Projektområdet er beliggende på matr.nr. 12mg, Struer.  
 
For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen skal vurdere, om 
anlægget kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
 
Baggrund for screeningen 
 
Screeningen efter miljøvurderingsloven skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige 
miljøpåvirkninger. 
Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i 
miljøvurderingsloven. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 m) ”Arbejder i forbindelse 
med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bi-
lag 1”.  
 
 
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) 
 
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af projektet ikke forventes at få væ-
sentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurde-
ringspligt. Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af, om pro-
jektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet (se bilag 1).  
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i miljøvurderingsloven. 
 
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år, bortfalder denne afgørelse. 
 
Afgørelsen kan findes på kommunens hjemmeside på adressen www.struer.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. nedenstående afsnit ”Klage 
over afgørelsen”. 
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ØSTERGADE 13
7600 STRUER
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Kommunens vurdering og begrundelse 
 
Projektet – anlæggets karakteristika 
Projektet omfatter grundvandssænkning og udledning af det oppumpede grundvand i for-
bindelse med anlægsarbejde på Struer renseanlæg. Grundvandet udledes gennem rense-
anlæggets udledningsledning direkte til Limfjorden. Der forventes samlet at blive pumpet 
og udledt 495.000 m2 vand.  
 
Grundvandssænkningen finder sted i to former. Den ene foregår ved pumpning fra en fil-
terboring, hvor grundvandet sænkes til kote -6. Dette sker inden for en spunsgrube ført til 
kote -12, og der forventes derfor minimal påvirkning af omgivelserne da sænkningstragten 
på denne måde er begrænset. Der sænkes ydermere ved brug af sugespidser i to grupper. 
Disse vil forårsage en terrænnær grundvandssænkning.  
 
Prøvepumpninger fra to filterboringer ført til kote -10, viser at grundvandet kun sænkes i 
begrænset omfang ved pumpning grundet hurtig tilstrømning af nyt grundvand, hvorfor det 
har været nødvendigt at installere afgrænsning med en spunsgrube.   
  
Der findes ikke andre tilsvarende grundvandssænkninger i lokalområdet, ej heller midlerti-
dige.  
 
Renseanlægget har tilladelse til at udlede spildevand til Limfjorden. Det afledte grundvand 
vil blive koblet på udledningsledningen til Limfjorden, efter måleren som registrerer mæng-
den af udledt spildevand fra renseanlægget.  
 
Tilslutningen til renseanlægget vurderes desuden ikke at påvirke anlæggets godkendte ud-
ledning til Limfjorden.   
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende 
projekter eller aktiviteter. 
 
Der er ikke særlige risikoforhold ved projektet. 
 
 
Anlæggets placering 
Projektet etableres i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmel-
ser og af lokalplan for området. Anlæggets placering ligger indenfor kystnærhedszonen.  
 
Anlægget placeres i område med drikkevandsinteresse men ikke i indvindingsopland.   
 
Anlægget placeres i områdeklassificeret område, og det forventes at grundvandssænknin-
gen også vil påvirke områder som er V1- og V2-kortlagte.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er risiko for drikkevandsforsyningen og grundvandet 
generelt.  
 
I tilladelsen stilles vilkår om analyser af det bortledte grundvand som sikring for ikke at 
forurene recipienten.  
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Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning 
Der vurderes ikke at være væsentligste påvirkninger fra projektet.  
 
Grundvandssænkningen og deraf udledningen af grundvand er midlertidig. Påvirkninger i 
omgivelserne vil være sandsynlige inden for projektets levetid. Den miljøpåvirkning der 
måtte finde sted i forbindelse med sænkning og udledning, vurderes reversibel.  
 
Særkender ved projektet – forebyggende foranstaltninger 
Der er foretaget analyser af det afledte grundvand i forbindelse med prøvepumpning. Der 
stilles vilkår i tilladelsen om analyser af det udledte grundvand.  
 
Samlet vurdering 
På baggrund af ansøgning og foretagne screening vurderer Struer Kommune samlet set, 
at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke 
omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingslo-
ven. 
 
 
Høringsbemærkninger 
 
Følgende har haft udkastet til afgørelsen til udtalelse: 
 
Berørte myndigheder - Struer Kommune:  

- Plan  
- Natur 

Der er i den anledning ikke indkommet nogen bemærkninger.  
 
 
Offentliggørelse 
 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 25. marts 2021. 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til følgende: 
 
Miljøstyrelsen, Midtjylland, mjy@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnstruer-sager@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfisker-
forbundet.dk 
Struer Kystfiskerforening af 1990, post@slks.dk, soren@dalgaard-christrup.dk 
 
 
 
Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger 
og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagel-
sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljøvurderingslovens 
§§ 49 og 50. 

mailto:mjy@mst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:soren@dalgaard-christrup.dk
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Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgø-
relse på Struer Kommunes hjemmeside. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag. 
 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageporta-
len på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen 
via www.borger.dk eller www.virk.dk.   
 
Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, 
retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.  
 
Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 
 
 
Opsættende virkning 
 
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en 
afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 
 
 
Søgsmål 
 
Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Aktindsigt 
 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de re-
sultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Meldhede 
Geolog 
 
 
Bilag 
 
Bilag 1 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven” 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/


TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 5 af 11

Bilag 1 – Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 
Punkterne herunder refererer til bilaget i miljøvurderingsloven. 
 

1. Projekters karakteristika 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: 
a) hele pro-
jektets di-
mensioner 
og udform-
ning 

I forbindelse med anlægsarbejde på Struer renseanlæg søges der om tilladelse 
til at sænke og udlede grundvand. Grundvandet udledes gennem renseanlæg-
gets udledningsledning direkte til Limfjorden.  
Der forventes samlet at blive pumpet og udledt 495.000 m2 vand.  

b) kumula-
tion med an-
dre eksiste-
rende og/el-
ler godkend-
te projekter 

Der findes ikke andre tilsvarende grundvandssænkninger i lokalområdet, ej hel-
ler midlertidige.  
 
Renseanlægget har tilladelse til at udlede spildevand til Limfjorden. Det afledte 
grundvand vil blive koblet på udledningsledningen til Limfjorden, efter måleren 
som registrerer mængden af udledt spildevand fra renseanlægget. 
 
Tilslutningen til renseanlægget vurderes desuden ikke at påvirke anlæggets 
godkendte udledning til Limfjorden.   
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med an-
dre lignende projekter eller aktiviteter. 
 

c) brugen af 
naturres-
sourcer, 
særlig jorda-
realer, jord-
bund, vand 
og biodiver-
sitet 

Der pumpes grundvand væk fra anlægsarealet. Grundvandet udledes til Lim-
fjorden.  
 
Struer Kommune vurderer derfor, at der er tale om et forhold, der ikke er væ-
sentligt i denne forbindelse. 

d) af-
faldsproduk-
tion 

Farligt affald  
Der er intet farligt affald i forbindelse med driften. 
 
Andet affald  
Det afledte vand ledes til Limfjorden i driftsfasen.  
 
Samlet vurderer Struer Kommune, at punktet ikke giver anledning til væsentlig 
indvirkning på miljøet.  

e) forure-
ning og ge-
ner 

Lugt- og luftemissioner  
Der vil ikke forekomme lugt- eller luftforurening i forbindelse med projektet. 
 
Støv 
Der vil ikke forekomme støvgener i forbindelse med projektet. 
 
Spildevand 
I driftsfasen afledes grundvand til Limfjorden, gennem renseanlæggets udled-
ningsledningen. Der stilles vilkår i tilladelsen om analyser af det bortledte 
grundvand.  
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Støj 
Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra projek-
tet. 
 
Lys 
Der vil ikke forekomme lysgener i forbindelse med driften.  
 
Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning 
til begrænsninger for anvendelse af naboarealer. 

f) risikoen 
for større 
ulykker 
og/eller ka-
tastrofer, 
som er rele-
vante for det 
pågældende 
projekt, her-
under så-
danne som 
forårsages 
af klimaæn-
dringer, i 
overens-
stemmelse 
med viden-
skabelig vi-
den 

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen1. 
Der vurderes ikke at være en risiko for påvirkning af miljøet i forbindelse med 
projektet. 

g) risikoen 
for menne-
skers sund-
hed (f.eks. 
som følge af 
vand- eller 
luftforure-
ning). 

Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for menneskers sundhed. 

2. Projekters placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af 
projekter, skal tages i betragtning, navnlig: 
a) den eksi-
sterende og 
godkendte 
arealanven-
delse 

Grundvandssænkningen finder sted på matrikel 12 mg, Struer.  
 
Projektområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1 R 5 – Vrald 
Odde. Gældende lokalplan for området er lokalplan L143 – Rekreativt område.   
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforholdene for området.  

b) naturres-
sourcernes 

Projektområdet er omfattet af områdeklassificering men ikke kortlagt som foru-
renet (V2) eller muligt forurenet (V1). Nærmeste V1 kortlagte areal er ca. 10 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer 
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(herunder 
jordbund, 
jordarealer, 
vand og bio-
diversitet) 
relative rig-
dom, fore-
komst, kvali-
tet og rege-
nereringska-
pacitet i om-
rådet og 
dettes un-
dergrund 

meter fra projektet (skydebane), mens nærmeste V2 kortlagte areal er ca. 50 
meter fra projektet (tidligere losseplads).  
 
Projektet etableres inden for område med drikkevandsinteresse men udenfor 
indvindingsopland. Nærmeste drikkevandsboring er placeret ca. 2 km fra pro-
jektet.  
 
Vurdering 
På Baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil gi-
ve anledning til påvirkning af drikkevandsforsyninger i området. 
 
Det vurderes derfor samlet set, at risikoen for forurening af grundvand, anvendt 
til drikkevandsformål, er minimal. 
 
Der stilles vilkår om analyser af det oppumpede og bortledte grundvand, bl.a. 
med udgangspunkt i de forureningskilder der kendes eller mistænkes at være 
til stede i området.  
 
Projektet er ikke beliggende i et råstofområde, et skovområde eller lignende.  
 
Struer Kommune vurderer med baggrund heri, at det ansøgte i sig selv, ikke 
kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer 
og grundvand 
  c) det natur-

lige miljøs 
bæreevne 
med særlig 
opmærk-
somhed på 
følgende 
områder: 
 

i) vådområder, områder 
langs bredder, flodmun-
dinger 
 

Der findes ingen sø- eller åbeskyttelseslinjer.  
 
Der er ca. 85 meter til strandbeskyttet område.  
 
Der findes beskyttede §3 naturtyper i nærhed en af 
projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er en strandeng, beliggende ca. 
60 meter vest for projektområdet, og ligeledes ca. 
95 meter øst og ca. 130 meter nord for projektet. Da 
strandeng ikke er grundvandsafhængig natur, vurde-
res det, at påvirkningen på strandengen forårsaget 
af grundvandssænkningen vil være minimal.  
 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø 
Sund” beliggende cirka 320 meter nord for projektet. 
Området er Fuglebeskyttelses- og habitatområde, 
og er kortlagt som bugter og vige. Områdets udpeg-
ningsgrundlag fremgår af nedenstående tabel. Om-
rådet er beliggende ude i Limfjorden.   
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Projektet ligger i nær afstand til §3 beskyttet natur 
og natura 2000.  
 
Påvirkningen af §3 beskyttet natur vurderes ikke 
sandsynlig og ellers reversibel.  
 
Der forventes ingen påvirkning af Natura 2000 om-
rådet som helhed eller arter og naturtyper opført på 
udpegningsgrundlaget.  
 

ii) kystområder og hav-
miljøet 
 

Projektområdet er beliggende indenfor kystnær-
hedszonen. Da området er beliggende i byzone, er 
det ikke omfattet af planlovens bestemmelser for 
kystnærhedszonen. Dog skal der i byzoner indenfor 
kystnærhedszonen tages hensyn til, at ny bebyggel-
se indpasses i den helhed, som udgøres af den ek-
sisterende bebyggelse.  
 
Der udledes grundvand til Limfjorden. Der vil i tilla-
delsen blive stillet vilkår om analyser af det udledte 
vand for at sikre at der ikke sker en forringelse af 
vandkvaliteten i Limfjorden.  
 
Projektet vurderes ikke at påvirke kystområder og 
havmiljø i negativ retning. 

iii) bjerg- og skovområ-
der 
 

Projektet ligger ikke i nærheden af bjerg- eller skov-
område. Punktet vurderes derfor irrelevant 

iv) naturreservater og -
parker 
 

Beskyttet §3 natur 
Der findes beskyttede §3 naturtyper i nærhed en af 
projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er en strandeng, beliggende ca. 
60 meter vest for projektområdet, og ligeledes ca. 
95 meter øst og ca. 130 meter nord for projektet. Da 
strandeng ikke er grundvandsafhængig natur, vurde-
res det, at påvirkningen på strandengen forårsaget 
af grundvandssænkningen vil være minimal. 
  
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) 
og bilag IV arter 
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Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø 
Sund” beliggende ca. 320 meter væk fra projektet.  
Områdets udpegningsgrundlag fremgår af overstå-
ende tabel. Området er beliggende ude i Limfjorden, 
og en marine del af udpegningen er kortlagt som 
bugter og vige. 
 
Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte pro-
jekt 
Projektet ligger i nær afstand til §3 beskyttet natur 
og natura 2000.  
 
Påvirkningen af §3 beskyttet natur vurderes ikke 
sandsynlig og ellers reversibel.  
 
Der forventes ingen påvirkning af Natura 2000 om-
rådet som helhed eller arter og naturtyper opført på 
udpegningsgrundlaget.  
 

v) områder, der er regi-
streret eller fredet ved 
national lovgivning; Na-
tura 2000-områder ud-
peget af medlemsstater 
i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF 
 

Beskyttet §3 natur 
Der findes beskyttede §3 naturtyper i nærhed en af 
projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er en strandeng, beliggende ca. 
60 meter vest for projektområdet, og ligeledes ca. 
95 meter øst og ca. 130 meter nord for projektet. Da 
strandeng ikke er grundvandsafhængig natur, vurde-
res det, at påvirkningen på strandengen forårsaget 
af grundvandssænkningen vil være minimal.    
  
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) 
og bilag IV arter 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø 
Sund” beliggende ca. 320 meter væk fra projektet.  
Områdets udpegningsgrundlag fremgår af overstå-
ende tabel. Området er beliggende ude i Limfjorden, 
og en marine del af udpegningen er kortlagt som 
bugter og vige. 
 
Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte pro-
jekt 
Projektet ligger i nær afstand til §3 beskyttet natur 
og natura 2000.  
 
Påvirkningen af §3 beskyttet natur vurderes ikke 
sandsynlig og ellers reversibel.  
 
Der forventes ingen påvirkning af Natura 2000 om-
rådet som helhed eller arter og naturtyper opført på 
udpegningsgrundlaget.  

http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19790409
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19790409
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vi) områder, hvor det ik-
ke er lykkedes - eller 
med hensyn til hvilke 
det menes, at det ikke 
er lykkedes - at opfylde 
de miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-lov-
givningen, og som er re-
levante for projektet 

Limfjorden er recipient for det vand som pumpes 
væk fra projektet. Der er ikke målopfyldelse i Lim-
fjorden jf. vandrammedirektivet og de statslige vand-
områdeplaner.  
 
Projektet forringer ikke vandkvaliteten i Limfjorden 
og vil derfor ikke være til hindre for, at der vil ske 
målopfyldelse.  
 
Der stillet i tilladelsen vilkår om analyse af det op-
pumpede og bortledte vand, før det udledes til Lim-
fjorden.  
 

vii) tætbefolkede områ-
der 
 

Grundvandssænkningen finder sted på matrikel 12 
mg, Struer.  
 
Projektområdet er omfattet af Kommuneplanens 
rammeområde 1 R 5 – Vrald Odde. Gældende lokal-
plan for området er lokalplan L143 – Rekreativt om-
råde.   
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planfor-
holdene for området.  

viii) landskaber og loka-
liteter af historisk, kultu-
rel eller arkæologisk be-
tydning. 
 

Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være en 
væsentlig påvirkning af de vigtige landskaber i om-
rådet ved etableringen, ligesom det vurderes, at pro-
jektet ikke vil påvirke landskabet betydeligt visuelt. 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er 
anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, 
stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: 
a) indvirk-
ningens 
størrelsesor-
den og rum-
lige ud-
strækning 
(f.eks. geo-
grafisk om-
råde og an-
tallet af per-
soner, der 
forventes 
berørt) 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke området eller mennesker 
negativt.  

b) indvirk-
ningens art 

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig indvirkning 

http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http://kommunekoncept.dk&q=vvm+lov&docId=lov20160425-full#p20
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c) indvirk-
ningens 
grænse-
overskriden-
de karakter 

Projektet vurderes ikke at have nogen sporbar effekt udenfor hverken landets- 
eller kommunens grænser 

d) indvirk-
ningens in-
tensitet og 
kompleksitet 

Struer Kommune vurderer, at projektet kan overholde fastlagte miljømål for sø-
er, vandløb og kystnære vandområder samt mål for udpegede internationale 
beskyttelsesområder og naturtyper, der fremgår af Natura 2000-planerne og 
vandområdeplanerne.  

e) indvirk-
ningens 
sandsynlig-
hed 

Der er tale om et midlertidigt projekt, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være 
sandsynlige, så længe projektet er i drift 
 
Struer Kommune vurderer dog ikke disse påvirkninger som væsentlige.  

f) indvirknin-
gens forven-
tede indtræ-
den, varig-
hed, hyppig-
hed og re-
versibilitet 

Projektet vil være midlertidigt.  
 
Projektets miljøpåvirkninger forventes at være varig så længe projektet er i drift. 
Miljøpåvirkningerne vurderes at være reversible.  

g) kumula-
tionen af 
projektets 
indvirknin-
ger med ind-
virkningerne 
af andre ek-
sisterende 
og/eller god-
kendte pro-
jekter 

Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med an-
dre lignende projekter eller aktiviteter.  

h) mulighe-
den for reelt 
at begrænse 
indvirknin-
gerne. 

Der udarbejdes tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand til 
Limfjorden med vilkår, herunder vilkår om analyser af det udledte vand.  
 

 
 
 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

http://www.datatilsynet.dk/

