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AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGT (IKKE VVM-PLIGT) VED ETABLERING AF  

NEDSIVNINGSBASSIN 

 
Struer Kommune har modtaget ansøgning at etablere et nedsivningsbassin. Ansøgningen 
skal screenes efter miljøvurderingslovens1 § 19 og bilag 5 samt miljøvurderingsbekendtgø-
relsens2 bilag 1. 
Ansøgningen er indsendt af murerfirmaet Jens Vinderslev A/S. 
 
Nedsivningsbassinet etableres på matr.nr. 1c, Den østlige Del.  
 
Projektet er omfattet af følgende punkter på miljøvurderingslovens bilag 2: 
 
10 g) ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter 
som ikke er omfattet af bilag 1)”  
 
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. 
 
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) 
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af projektet ikke forventes at få 
væsentlig 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 2). 
 
Afgørelsen er truffet efter § 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. 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 - miljøvurderingsloven 
2 Bekendtgørelse nr. 913 af 30-08-2019 - miljøvurderingsbekendtgørelsen 
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Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen.  
 
Kommunens vurdering og begrundelse 
Projektet – anlæggets karakteristika 
Der er søgt om at etablere et nedsivningsbassin på 336 m3. 
  
Der er samtidigt etableret et regnvandsbassin til opsamling af tag- og overfladevand med 
udledning til Kilen. En tilladelse til dette er meddelt i en separat afgørelse.   
 
Der etableres dræn, lukkede ledninger og en åben grøft, der skal aflede drænvand og 
overfladevand fra ekstremregn til nedsivningsbassinet. Da disse vandløb kun har en enkelt 
ejer, er de ikke omfattet af vandløbsloven og kræver derfor ikke en reguleringstilladelse. 
 
Der sker udelukkende nedsivning fra det ansøgte bassin. 
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er en kumulation i væsentlig grad med andre lig-
nende projekter eller aktiviteter.  
 
Der er ingen affaldsproduktion i projektets anlægsfase. 
 
Arealanvendelsen, samt brugen af naturressourcer er begrænset. 
 
Der vil ikke forekomme forurening i form af lys eller støvemissioner. Der vil kunne fore-
komme støjgener i begrænset omfang i forbindelse med anlægsfasen, ligesom der vil ud-
ledes næringsstoffer samt miljøfremmede stoffer til recipient. Mængden af udledte stoffer 
vurderes ikke væsentlig. 
 
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. Efter lokalplanen for området skal nedsivnings- og regn-
vandsbassinerne anlægges med sø-lignende karakter. Struer Kommune vurderer, at ret-
ningslinjerne med det ansøgte er opfyldt. 
 
Nedsivningsbassinet placeres i et område uden særlige drikkevandsinteresser, indvin-
dingsoplande til vandværker og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ingen 
boringer nedstrøms, hverken med hensyn til overfladeafstrømning eller grundvandsstrøm-
ninger.  
 
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning 
Det er vurderet, at de væsentligste påvirkninger fra nedsivningsbassinet er nedsivning af 
dræn- og overfladevand. 
 
Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg og aktiviteter. Påvirkningerne i 
omgivelserne vil være sandsynlige inden for projektets levetid. Det er vurderet, at påvirk-
ningerne er reversible, hvis det ansøgte opgives. 
 
Særkender ved projektet – forebyggende foranstaltninger 
Der er tale om et blivende anlæg, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige 
mens bassinet er i drift.  
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Struer Kommune vurderer, at disse påvirkninger fortrinsvis vil være af positiv karakter.  
 
Der foretages ingen forebyggende foranstaltninger. 
 
Samlet vurdering 
På baggrund af ansøgningen og screeningen 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 og Vandløb, 
- Miljø og Forsyning (spildevand og jord/grundvand).  

 
Struer Forsyning 
 
Parter i sagen:    

- Ansøger, murerfirmaet Jens Vinderslev A/S. 
- Boligforeningen NordVestBO Ringgade 89, 7600 Struer 

 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 8. februar 2021 -  
www.struer.dk under https://struer.dk/borger/natur-og-miljo/information-fra-plan-og-
miljo/afgorelser/miljovurderingsloven-herunder-vvm. 
 
Søgsmåls- og 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. 
 
Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgø-
relse på Struer Kommunes hjemmeside. 
 
Klagefristen udløber derfor den 8. marts 2021 kl. 23.59. 
 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsi-
den 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. miljøvurde-
ringslovens § 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 virksom-
hed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder og-

http://www.struer.dk/
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så for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale et be-
løb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.  
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
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 fri-
taget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
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 
Pernille Fog 
Ingeniør 
 
 

Oversigt over bilag 
Bilag 1 – Kort over projektområdet  
Bilag 2 – VVM-screeningsskema - nedsivningsbassin 
 
Afgørelsen er sendt til  
Murerfirmaet Jens Vinderslev A/S 
Boligforeningen NordVestBO 

 
Danmarks Naturfredningsforening   
Banedanmark 
Struer Forsyning   
 
 
 
 
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/
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Bilag 1. Kort over projektområde 
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Bilag 2. Screening 
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