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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFGØRELSE OM AT 11-MANDS KUNSTGRÆSBANE 
SAMT GOAL STATION IKKE ER OMFATTET AF KRAV OM 

UDARBEJDELSE AF MILJØVURDERING 

 
Hera Consult A/S har på vegne af Lyngs Idrætsefterskole søgt om 
etablering af en kunstgræsbane.  
 
Afgørelse  
Struer Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvur-
dering. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven. 
 
I henhold til loven skal kommunen efter modtagelse af en anmeldelse 
af anlæg omfattet af lovens bilag 2 vurdere om anlægget på grund af 
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.  
 
Det konkrete projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 
12e. Kommunen har foretage en screening for at afgøre om det an-
søgte må kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at pro-
jektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.  
 
Hvis det ansøgte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til kom-
munen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.  
 
Beskrivelse af projektet  
Lyngs Idrætsefterskole ønsker at etablere en kunstgræsbane med 
Goal Station og tilhørende lysanlæg nord for skolens bygninger.  
 
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet  
Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil med-
føre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en 
miljøvurderingsrapport.  
 
Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig 
sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til 
projektets karakteristika, placering eller potentielle miljøpåvirkning, 
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forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Det ansøgte projekt er beliggende ca. 20 meter fra et beskyttet natur-
område og ca. 950 meter fra nærmeste internationale naturbeskyttel-
sesområde (Natura 2000-område). Det er Struer Kommunes vurde-
ring, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig på-
virkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil være 
til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. 
Vurderingen er truffet på baggrund af det ansøgtes placering og om-
fang. 
 
Banens placering er overordnet set i overensstemmelse med gæl-
dende udpegninger for området, jf. Struer Kommunes kommuneplan. 
Der er visse opmærksomhedspunkter, som vil blive taget højde for og 
afværgeforanstaltninger indarbejdet i efterfølgende tilladelser i forhold 
til planloven, byggeloven og miljøbeskyttelsesloven, herunder bl.a. 
vandafledning og lysforhold. 
  
Yderligere oplysninger  
Banen etableres med hegn og lysmaster og kræver derfor både en 
landzonetilladelse og en byggetilladelse.  
 
Nedsivning af overfladevand fra banen kræver en nedsivningstilla-
delse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgø-
relsen.  
 
Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal det lokale Museum 
straks kontaktes.  
 
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og 
den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.  
 
Vejledning om klage og søgsmål  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 
henhold til miljøvurderingslovens §49 for så vidt angår retlige spørgs-
mål.  
 
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er of-
fentlig bekendtgjort. Klagefristen udløber d. 13. august 2021.  
 
Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal 
indgives digitalt på Klageportalen, som du finder via borger.dk eller 
virk.dk.  
Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets 
størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets 
hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets 
hjemmeside: https://naevneneshus.dk/  
 
Du har også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene 
(søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombuds-
mand. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få behandlet din 
klage ved ombudsmanden.  
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Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indenfor en søgs-
målsfrist på 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt (miljøbe-
skyttelseslovens § 101). 
 
Opsættende virkning  
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lov-
givningen. Klagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivnin-
gens udgangspunkt i særlige tilfælde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 
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Bilag 1: Oversigtskort: 

  
 

Bilag 2: Baneanlægget: 
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Bilag 3: VVM-anmeldelse: 
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