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STRUER KOMMUNE WWW.STRUER.DK STRUER@STRUER.DK
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

Hjerm Butikshus ApS 
Højgårdsparken 46, 
7560 Hjerm 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGT (IKKE VVM-PLIGT) 
Struer Kommune har i forbindelse med ansøgning om tilslutningstilladelse via forsinkelses-
bassin og opstuvningsvolumen på parkeringsareal modtaget ansøgning om etablering af et 
rørbassin og opstuvningsvolumen til opstuvning af tag- og overfladevand iht. miljøvurde-
ringslovens1 §§ 18-19 og bilag 5 samt miljøvurderingsbekendtgørelsens2 bilag 1.  
 
Bassinet etableres på matrikel 4a, Hjerm Hede, Hjerm. 
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforholdene for området. 
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 b) ”Anlægsarbejder i byzo-
ne, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser” og punkt. 10. g) ”Dæmninger 
og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand”. 
 
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”. 
 
  

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter 
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Kommunens vurdering og begrundelse 
Projektet – anlæggets karakteristika 
Projektet omfatter et opsamlet opstuvningsvolumen på 82 m2, bestående af et rørbassin 
på 44,8 m2 med tilhørende sandfang, brønde og ledninger mv samt et opstuvningsvolu-
men på et parkeringsareal. Bassinet og opstuvningsarealet skal modtage tag- og overfla-
devand.  
 
Der findes tilsvarende projekter i lokalområdet.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende 
projekter eller aktiviteter. 
 
Der er udarbejdet en særskilt spildevandstilladelse til tilslutning af tag- og overfladevandet 
til regnvandskloakken, heri er der stillet vilkår om forsinkelse og renseforanstaltninger. 
 
I tilladelsen er det vurderet, at opstuvningsvolumen er tilstrækkeligt til, at det kan opmaga-
sinere den mængde vand, der skal forsinkes.  
Da der foruden bassin og opstuvningsareal etableres vandbremse, vurderes det, at afled-
ningen ikke vil overbelaste regnvandskloakken. 
 
Tilslutningen til Struer Energis regnvandskloak vurderes desuden ikke at påvirke udlednin-
gen til Hjerm Bæk væsentligt, hverken i anlægs- eller driftsfasen.   
 
Der er ikke særlige risikoforhold ved projektet. 
 
Anlæggets placering 
Projektet etableres i byzone i separatkloakeret område. Området er omfattet af kommune-
planens rammebestemmelser og af lokalplan for området. 
 
Bassinet etableres som et tæt rørbassin og opstuvningsareal på befæstet parkeringsareal. 
Dvs. der sker ikke nedsivning. 
 
Projektområdet er omfattet af områdeklassificering men ikke kortlagt som hverken forure-
net (V2) eller muligt forurenet (V1). 
 
Bassinet etableres inden for et område med drikkevandsinteresser (OD), men hverken in-
den for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsopland. Der fin-
des ikke drikkevandsboringer indenfor 300 meter. Der findes dog boringer med ukendt an-
vendelse.  
 
Vurdering 
På Baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at opstuvningen ikke vil give an-
ledning til påvirkning af drikkevandsforsyninger i området. 
 
Det vurderes derfor samlet set, at risikoen for forurening af grundvand, anvendt til drikke-
vandsformål, er minimal. 
 
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 
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Struer Kommune vurderer, at der ikke er risiko for drikkevandsforsyning og grundvandet 
generelt.  
 
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning 
Der vurderes ikke at være væsentligste påvirkninger fra projektet.  
 
Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirknin-
ger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for projektets levetid, evt. påvirkninger vur-
deres reversible, hvis det ansøgte opgives. 
 
Særkender ved projektet – forebyggende foranstaltninger 
Der etableres et forsinkelsesbassin og opstuvningsareal til opmagasinering af vand, såle-
des dette kan neddrosles inden afledning til regnvandskloakken.  
 
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:  

- Planafdelingen  
- Miljøafdelingen  

Parter i sagen:    
- Hera consult 
- Møller Nielsens Tegnestue 
- Struer Energi Spildevand A/S 

Indkomne bemærkninger er indarbejdet i denne afgørelse. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 04.03.2021. 
 
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. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag. 
 
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. 
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Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-
gen 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 virksomhed/orga-
nisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte 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.naevne-
neshus.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 frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-
kommes. 
 
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. 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven” 
Bilag 2 ”Afløbsplan” 
Bilag 3 ”Bygherres ansøgning efter bilag 5 i miljøvurderingsloven” 
 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 
Hera Consult, e-mail hr@hera-consult.dk 
Møller Nielsens Tegnestue, e-mail per@mntarkitekter.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR 37105562 
Struer Energi Spildevand A/S cvr.nr. 33053622 
  

 
3 Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Føde-
vareklagenævnet 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:hr@hera-consult.dk
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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 projektets 
dimensioner og 
udformning 

I forbindelse med etablering af et nyt butikscenter med tilhørende parkeringsarealer an-
søges der om tilslutning af tag- og overfladevand via opstuvningsareal på befæstet par-
keringsareal samt et underjordisk forsinkelsesbassin til Struer Energi Spildevands regn-
vandskloak.  
Det samlede befæstede areal der afleder til regnvandskloakken, er angivet til 3400 m2.  
Kapaciteten i Struer Energis eksisterende regnvandskloak gør, at der maksimalt direkte 
kan tilledes 10 l/s. Forsinkelsesbassinet etableres som et tæt rørbassin på mindst 44,8 
m3 samt et opstuvningsvolumen på et befæstet parkeringsareal til det resterende.  Afled-
ningen styres vha. en vandbremse. 

b) kumulation 
med andre eksi-
sterende og/eller 
godkendte pro-
jekter 

Der findes et åbent forsinkelsesbassin i lokalområdet, dette er ligeledes et tæt bassin, 
som udelukkende fungerer som forsinkelsesbassin inden afledning til regnvandskloak-
ken.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignen-
de projekter eller aktiviteter. 
 
Der er udarbejdet en særskilt spildevandstilladelse til tilslutning af tag- og overfladevan-
det til regnvandskloakken, heri er der stillet vilkår om forsinkelse og renseforanstaltnin-
ger. 
 
I tilladelsen er det vurderet, at opstuvningsvolumen er tilstrækkeligt til, at det kan opma-
gasinere den mængde vand, der skal forsinkes.  
Da der foruden bassin og opstuvningsareal etableres vandbremse, vurderes det, at af-
ledningen ikke vil overbelaste regnvandskloakken. 
 
Tilslutningen til Struer Energis regnvandskloak vurderes ikke at medføre en væsentlig 
ændring i udledningen til Hjerm Bæk, hverken i anlægs- eller driftsfasen.    
 
 

c) brugen af na-
turressourcer, 
særlig jordarea-
ler, jordbund, 
vand og biodiver-
sitet 

Der er ikke brug for vand i anlægsfasen.  
 
Der er ikke brug for råstoffer i anlægs- eller driftsfasen 
 
Struer Kommune vurderer derfor, at der er tale om et forhold, der ikke er væsentligt i 
denne forbindelse. 

d) affaldsproduk-
tion 

Farligt affald  
Der er intet farligt affald i forbindelse med driften. 
 
Andet affald  
Der er ingen affaldsproduktion i anlægsfasen.  
 
Der er ingen spildevand i anlægsfasen. Spildevand i driftsfasen ledes til renseanlæg 
 
Samlet vurderer Struer Kommune, at punktet ikke giver anledning til væsentlig indvirk-
ning på miljøet.  
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e) forurening og 
gener 

Lugt- og luftemissioner  
Der vil ikke forekomme lugt- eller luftforurening i forbindelse med projektet. 
 
Støv 
Projektet vil ikke give anledning til støvgener. 
Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige støvgener til omgivel-
serne fra projektet.  
 
Spildevand 
Spildevand: Der forekommer ikke spildevand i anlægsfasen, i driftsfasen afledes spilde-
vand spildevandskloak og videre til renseanlæg.  
Spildevand i form af tag- og overfladevand fra befæstede arealer afledes via Struer 
Energis regnvandskloak til Hjerm Bæk. Inden tilslutning til regnvandskloakken passerer 
vandet sandfang og rørbassin.  
Der vil blive udarbejdet særskilt afgørelse til tilslutning.  
 
Støj 
Der vil kunne forekomme støj i forbindelse med anlægsarbejdet, men ikke under drift.  
  
Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra projektet. 
 
Lys 
Der vil ikke forekomme lysgener i forbindelse med anlægsarbejdet, ej heller under drift.  
 
Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til be-
grænsninger for anvendelse af naboarealer. 

f) risikoen for 
større ulykker 
og/eller katastro-
fer, som er rele-
vante for det på-
gældende pro-
jekt, herunder 
sådanne som 
forårsages af kli-
maændringer, i 
overensstemmel-
se med viden-
skabelig viden 

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen4. 
Der vurderes ikke at være en risiko for påvirkning af miljøet i forbindelse med projektet. 

g) risikoen for 
menneskers 
sundhed (f.eks. 
som følge af 
vand- eller luft-
forurening). 

Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko for menneskers sundhed. 

2. Projekters placering 

 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer 
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Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal ta-
ges i betragtning, navnlig: 
a) den eksiste-
rende og god-
kendte arealan-
vendelse 

Bassinet etableres på matrikel 4a, Hjerm Hede, Hjerm. 
Projektområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 4 c 1 – Centerområde 
Østre og Vestre Hovedgade, Hjerm. Gældende lokalplan for området er lokalplan L337 – 
Dagligvarebutik i Hjerm. Projektområdet er desuden beliggende i kloakopland C5 i Struer 
Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og 
regnvandsledning. 
 
Ejendommens sanitære spildevand afledes til Struer Energis spildevandskloak, mens 
tag- og overfladevand afledes til regnvandskloakken.  
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforholdene for området.  

b) naturressour-
cernes (herunder 
jordbund, jorda-
realer, vand og 
biodiversitet) re-
lative rigdom, fo-
rekomst, kvalitet 
og regenere-
ringskapacitet i 
området og det-
tes undergrund 

Bassinet etableres som et tæt rørbassin og som opstuvningsareal på befæstet parke-
ringsareal. Dvs. der sker ikke nedsivning. 
 
Projektområdet er omfattet af områdeklassificering men ikke kortlagt som hverken foru-
renet (V2) eller muligt forurenet (V1). 
 
Bassinet og opstuvningsarealet etableres inden for et område med drikkevandsinteres-
ser (OD), men hverken inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller 
indvindingsopland. Der findes ikke drikkevandsboringer indenfor 300 meter. Der findes 
dog boringer med ukendt anvendelse.  
 
Vurdering 
På Baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at opstuvningen ikke vil give 
anledning til påvirkning af drikkevandsforsyninger i området. 
 
Det vurderes derfor samlet set, at risikoen for forurening af grundvand, anvendt til drikke-
vandsformål, er minimal. 
 
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 naturlige 

miljøs bæreevne 
med særlig op-
mærksomhed på 
følgende områ-
der: 
 

i) vådområder, områder langs 
bredder, flodmundinger 
 

Der findes ingen sø- eller åbeskyttelseslinjer.  
 
Nærmeste beskyttede vandløb Hjerm Bæk ligger ca. 
180 meter nordvest for projektområdet.  
 
Nærmeste §3 natur er en sø, beliggende ca.190 me-
ter nordøst for projektområdet.  
 
Nærmeste natura 2000 område ligger 6,8 km nord for 
projektområdet.  
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Projektet ligger i stor afstand fra Natura 2000. 
Projektet vil hverken i anlægsfasen eller i drift have 
en påvirkning af Natura 2000 området som helhed el-
ler arter og naturtyper opført på udpegningsgrundla-
get.  
 
Vand fra opstuvningen ledes via Struer Energis regn-
vandskloak ud i Hjerm Bæk.  Afløbsvandføringen 
samt mængden af vand der ledes til bækken vil forø-
ges med hhv. 10 l/s og ca. 3000 m3/år. Ændringen i 
afløbsføringen vurderes ikke væsentlig i forhold til 
den eksisterende udledning. Det vurderes, at projek-
tet ikke vil give anledning til en negativ tilstandsæn-
dring af Hjerm Bæk eller øvrigt § 3 beskyttede områ-
der.  

ii) kystområder og havmiljøet 
 

Projektområdet er beliggende indenfor kystnærheds-
zonen. Da området er beliggende i byzone, er det ik-
ke omfattet af planlovens bestemmelser for kystnær-
hedszonen. Dog skal der i byzoner indenfor kystnær-
hedszonen tages hensyn til, at ny bebyggelse ind-
passes i den helhed, som udgøres af den eksisteren-
de bebyggelse.  
 
Projektet vurderes ikke at påvirke kystområder og 
havmiljø i negativ retning. 

iii) bjerg- og skovområder 
 

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

iv) naturreservater og -parker Anlægget placeres ikke nær naturreservater eller -
parker.  
Punktet vurderes derfor irrelevant.   

v) områder, der er registreret el-
ler fredet ved national lovgiv-
ning; Natura 2000-områder ud-
peget af medlemsstater i hen-
hold til direktiv 92/43/EØF og di-
rektiv 2009/147/EF 
 

Nationalt beskyttet natur § 3 
Der findes ingen beskyttede §3 naturtyper i tilknyt-
ning eller i nærhed en af projektet.  

Nærmeste §3 natur er sø findes 190 meter mod nor-
døst og Hjerm Bæk ca. 180 meter mod nordvest. 
 
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) 
og bilag IV arter 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø 
Sund” beliggende cirka 6,8 km væk fra projektet.  
Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstå-
ende tabel.  

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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Projektet ligger i stor afstand fra § beskyttet natur og 
natura 2000.Projektet vil hverken i anlægsfasen eller 
i drift have en påvirkning af §3 beskyttet natur og/eller 
Natura 2000 området som helhed eller arter og natur-
typer opført på udpegningsgrundlaget. Med undtagel-
se af Hjerm Bæk,  som modtager vand fra rørbassi-
net via Struer Energis regnvandskloak (se punkt i).  
Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til en 
negativ tilstandsændring af § 3 beskyttede områder.  

vi) områder, hvor det ikke er lyk-
kedes - eller med hensyn til hvil-
ke det menes, at det ikke er lyk-
kedes - at opfylde de miljøkvali-
tetsnormer, der er fastsat i EU-
lovgivningen, og som er relevan-
te for projektet 

Hjerm Bæk, som er den recipient, hvortil tag- og 
overfladevandet ledes til er målsat. Der er ikke mål-
opfyldelse i Hjerm Bæk jf. vandrammedirektivet og de 
statslige vandområdeplaner.  
 
Projektet vurderes dog ikke at ændre den eksisteren-
de udledning væsentligt. Projektet vurderes derfor ik-
ke at være til hinder for, at der vil ske målopfyldelse.   

vii) tætbefolkede områder 
 

Bassinet og opstuvningsarealet etableres på matrikel 
4a, Hjerm Hede, Hjerm  
Lokalplanen omfatter et område på 4800 m2, hvoraf 
de 3400 m2 er befæstede. 
Området er omfattet af Kommuneplanens rammeom-
råde 4 c 1 – Centerområde Østre og Vestre Hoved-
gade, Hjerm. Gældende lokalplan for området er lo-
kalplan L337 – Dagligvarebutik i Hjerm. Projektområ-
det er desuden beliggende i kloakopland C5 i Struer 
Kommunes spildevandsplan. Området er separatklo-
akeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning. 
 
Ejendommens sanitære spildevand afledes til Struer 
Energis spildevandskloak mens tag- og overflade-
vand afledes til regnvandskloakken.  
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforhol-
dene for området.  

viii) landskaber og lokaliteter af 
historisk, kulturel eller arkæolo-
gisk betydning. 
 

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

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
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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) indvirkningens 
størrelsesorden 
og rumlige ud-
strækning (f.eks. 
geografisk områ-
de og antallet af 
personer, der for-
ventes berørt) 

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

b) indvirkningens 
art 

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig indvirkning 

c) indvirkningens 
grænseoverskri-
dende karakter 

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

d) indvirkningens 
intensitet og 
kompleksitet 

Struer Kommune vurderer, at projektet kan overholde fastlagte miljømål for søer, vand-
løb og kystnære vandområder samt mål for udpegede internationale beskyttelsesområ-
der og naturtyper, der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.  

e) indvirkningens 
sandsynlighed 

Der er tale om blivende anlæg, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige, så 
længe bassinet er i drift 
 
Struer Kommune vurderer dog, ikke disse påvirkninger som væsentlige.  

f) indvirkningens 
forventede ind-
træden, varig-
hed, hyppighed 
og reversibilitet 

Projektet vil være permanent 
Projektets miljøpåvirkninger forventes at være varig så længe bassinet er i drift. Miljøpå-
virkningerne vurderes at være reversible.  

g) kumulationen 
af projektets ind-
virkninger med 
indvirkningerne 
af andre eksiste-
rende og/eller 
godkendte pro-
jekter 

Der findes tilsvarende projekter i lokalområdet.  
 
Tilslutning og nedsivning håndteres i en særskilt spildevandstilladelse med vilkår.  
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignen-
de projekter eller aktiviteter.  

h) muligheden 
for reelt at be-
grænse indvirk-
ningerne. 

Spildevand i form af tag- og overfladevand fra projektområdet håndteres i en spilde-
vandstilladelse med vilkår. 
 
 

 
 
 
 
 
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://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http://kommunekoncept.dk&q=vvm+lov&docId=lov20160425-full#p20
http://www.datatilsynet.dk/

