
 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 1 af 7

 
 
 
Struer Energi Spildevand A/S 
Jyllandsgade 1 
7600 Struer  
 
 
 
 
 
 
MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL GRUNDVANDSSÆNKNING OG UDLEDNING AF 
GRUNDVAND  
 
Struer Kommune har d. 12. februar 2021 modtaget ansøgning fra EnviDan A/S om tilladel-
se til midlertidig grundvandssænkning og grundvandsudledningen. EnviDan A/S ansøger 
på vegne af Stuer renseanlæg.  
 
 
Afgørelse 
Struer Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til grundvandssænkning og ud-
ledning af grundvand til Limfjorden gennem Struer renseanlægs udledningsledning. Der 
må oppumpes og bortledes 495.000 m3 grundvand.  
 
Tilladelsen til grundvandssænkning er meddelt efter vandforsyningslovens1 §26.  
 
Tilladelsen til udledning er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens2 §28 og samt kapitel 8 i 
spildevandsbekendtgørelsen3. 
 
 
Vilkår 

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr 1450 af 05.10.2020.  
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr 1218 af 25.11.2019.  
3 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 LBK 2292 af 30.12.2020.  

 
1. Tilladelsen er midlertidig og gælder kun i projektperioden. 

2. Der må oppumpes 495.000 m3 grundvand.  
 

3. Der må udledes 495.000 m3 grundvand til Limfjorden.  
 

4. Udledningen må ikke give anledning til synlige spor, som udfældning af okker, 
suspenderet materiale eller oliefilm i Limfjorden. 
 

5. Af det bortledte vand skal der tages analyser af følgende parametre: 
 

DATO: 25-03-2021

JOURNALNUMMER
06.11.01-P19-5-20

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

METTE HELENE MELDHEDE
T: 96848446
E: mettehme@struer.dk



 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 7

 
 
Miljøvurderingsloven – VVM screeningsafgørelse  
Som det fremgår af de følgende sider, udarbejdet VVM-screening, har Struer Kommune 
vurderet, at grundvandssænkningen på Vrald Odde og den deraf afledte udledning af 
grundvand til Limfjorden ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Struer kommune har 
derfor truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering og tilladelse. Der skal således ikke udarbejdes en miljøkonse-
kvensrapport. 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det ansøgte projekt  

Total kulbrinter  Jern, total  
BETX Tungmetaller 

Chlor Chlorerede op-
løsningsmidler pH 

 
Analyserne skal tages af det vand som udledes til Limfjorden før det blandes 
med vand fra renseanlægget.   
 
Der skal foretages analyse i projektets uge 1 og uge 2. Derefter vil Struer Kom-
mune løbende afgøre hvilke krav der stillet til analyser i resten af projektperio-
den.  

 
Analyserne skal udtages af akkrediteret laboratorium. Analyserne skal fremsen-
des til Struer Kommune via e-mail: mettehme@struer.dk. 
 

6. Vurderes det, at det bortledte vand udgør en risiko for recipienten, skal projek-
tet indstilles, indtil der er foretage anordninger, som kan håndtere det oppum-
pede vand.  

 
7. Struer Kommune betinger sig ret til at meddele eller annullere vilkår, hvis det 

viser sig nødvendigt for sikring af recipient og det omgivende miljø. 
 

8. Struer Kommune skal orienteres inden udledningen igangsættes. 
 

9. Vilkårene i denne tilladelse skal være kendt af dem som arbejder med projek-
tet. 
 

 

mailto:mettehme@struer.dk
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EnviDan A/S har på vegne af Struer Energi Spildevand A/S indsendt ansøgning om mid-
lertidig grundvandssænkning på matrikel 12mg, Struer, og i den forbindelse udledning af 
grundvand til Limfjorden via Struer renseanlægs udledningsledning. 
  
Der ansøges om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse ny forbehand-
ling på Struer renseanlæg, Havnevej 22, 7600 Struer.  
 
Grundvandssænkningen vil samlet resultere i 495.000 m3 afledt grundvand som ledes ud i 
Limfjorden i en periode på 20 uger. Grundvandssænkningen har til formål at sikre, at an-
lægsarbejde kan foregå på et areal på ca. 800 m2.  
 
Grundvandet sænkes i tre intervaller foregående ved pumpning fra filterboring og to grup-
per med sugespidser sat i to forskellige dybder. Filterboringen, placeret i kote -10, benyt-
tes til at sænke grundvandet til kote -6 med afgrænsning af spunsgrube til kote -12. De to 
grupper af sugespidser skal bortlede grundvandet på den anden side af spunsgruben. De 
to grupper af sugespidser er placeret i kote 1 og kote -0,92.  
 
 
Recipient  
Den endelige recipient for grundvandet er Limfjorden, Venø Bugt. Grundvandet pumpes 
direkte til udledningsledning fra Struer renseanlæg, hvorfor der ikke sker rensning af det 
oppumpede grundvand. Da grundvandet ledes direkte til Limfjorden, sker der ingen yderli-
gere udfældning af f.eks. okkerholdigt materiale før udledningen.  
 
Udledningsledningen afsluttes 310 meter ude i Limfjorden i en dybde på 2 meter.  
 
 
Vurdering 
Store dele af den østlige del af Vrald Odde er kortlagt på vidensniveau 2. Odden blev ud-
bygget i løbet af 60’erne og start 70’erne, hvor det kortlagte område blev benyttet som 
kommunal losseplads. I perioden fra 1963-1967 er området benyttet til dagrenovation og 
fra 1967-1971 til fyld og industriaffald. Der er i forbindelse med udsivning af perkolat fra 
lossepladsen i 1986 fundet N, P, K, Zn, Cd og Cu. 
 
Den nordlige del af odden er kortlagt på vidensniveau 1 da området er skydebane. Her er 
der mistanke om forhøjet koncentration af bly.  
 
Matrikel 12mg er placeres på oddens vestlige del og er ikke tidligere losseplads. 
 
Der er foretaget analyser fra to prøvepumpninger i forbindelse med etablering af boringer 
forud for anlægsarbejdet på Havnevej 22. Begge boringer er ført til kote -10. Analyserne 
fremgår af nedenstående tabel. Analyserne repræsenterer det dybe grundvand på an-
lægsarealet.  
 

Prøve 1 af 28.10.2020 Prøve 2 af 21.01.2021 
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Vandtemperatur 11 °C   
pH 7,2   

Jern 2,8 mg/l Jern 0,65 mg/l 
Opløst jern 2,7 mg/l Opløst jern 0,60 mg/l 

  Natrium 4600 mg/l 
  Chlorid 7600 mg/l 

 
De vandførende lag på odden består af sand og fyld fra den tidligere losseplads. Det for-
ventes at grundvandssænkningen vil føre til en øget tilstrømning af vand fra de kortlagte 
arealer. Grundvandssænkningen inden for spunsgruben forventes dog ikke at tiltrække 
vand fra de kortlagte arealer.  
 
Der er på baggrund af den præsenterede historik og de geologiske forhold stillet vilkår om 
analyser i driftsfasen.   
 
Der vil i forbindelse med grundvandssænkningen blive udledt op til 495.000 m3 vand. Det 
oppumpede grundvand vil først blive tilført udledningsledningen efter måleren som regi-
strere mængden af udledt spildevand fra renseanlægget. Udledningen i forbindelse med 
grundvandssænkningen overvåges separat fra renseanlæggets spildevandstilladelse. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune ikke at udledningen vil påvirke re-
cipienten negativt. Dertil kommer at der er tale om en relativt kortvarig påvirkning, hvor der 
tages forholdsregler for at begrænse en evt. skadelig påvirkning jf. vilkårene i denne tilla-
delse. 
 
Miljøvurderingsloven – vurdering af virkninger på miljøet  
Udledning af grundvand er omfattet af bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)4. Det vil sige, at det er lovpligtigt, at 
Struer Kommune gennemfører en VVM-screening med henblik på at vurdere om projektet 
vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvens-
rapport. 
 
Det er vurderet, at der i projektet ikke er forhold, som i sig selv eller i kumulation med an-
dre tilsvarende projekter, udgør en risiko for væsentlige miljøpåvirkninger eller for en for-
ringelse af områdets miljøtilstand (se bilag 1). Projektet vurderes derfor ikke at være VVM-
pligtigt. 
 
 
 
 
 
 
Forhold til anden lovgivning  

 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK 973 af 25.06.2020 



 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 5 af 7

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade 
arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune: 

Spidssnudet frø Strandtudse Birkemus Markfirben 

Stor vandsalamander Odder Småflagermus Ulv 

 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter i nærheden af pro-
jektområdet. Limfjorden er levested for odder, men udledningen er af midlertidig varighed 
og forventes ikke at påvirke denne art væsentligt. Projektområdet vurderes ikke at udgøre 
et særligt levested for de øvrige bilag IV-arter, der findes i Struer Kommune. Derudover 
vurderes projektet alene på baggrund af dets karakter og skala ikke at kunne påvirke de 
øvrige arter væsentligt. Struer Kommune vurderer derfor at projektet ikke vil kunne skade 
Habitatdirektivets bilag IV-arter eller ødelægge disse arters leve-, yngle- eller rastesteder. 
 
§3 beskyttet natur 
Projektområdet er beliggende ca. 60 meter fra beskyttet strandeng på Vrald Odde. Det 
vurderes, at sænkningen kan have en påvirkning på strandengen, men at denne påvirk-
ning vil være midlertidig og reversibel. Strandeng er grundvandsafhængig natur.  
 
Da Vrald Odde er begrænset af Limfjorden både mod vest, nord og øst, forventes sænk-
ningen at være meget lokal. Prøvepumpninger fra projektet viser også, at sænkningens 
udbredelse er begrænset. Området hvori der sker den største sænkning af grundvandet 
er desuden begrænset ved en spunsgrube.  
 
Udledningen af grundvand til Limfjorden vil ikke påvirke §3 beskyttet natur.  
 
Natura 2000  
Projektet finder sted nær Natura 2000-område. Der er ca. 320 meter til nærmeste Natura 
2000 område nr. 62 ”Venø og Venø Sund”. Området er Fuglebeskyttelses- og habitatom-
råde, og er kortlagt som bugter og vige. Området er beliggende i Limfjorden, og det vurde-
res at Limfjorden ikke vil blive påvirket væsentligt, hverken i relation til grundvandssænk-
ningen eller den deraf afledte udledning. Der er stillet vilkår om analyser af det udledte 
grundvand for at sikre at der ikke sker en forringelse af vandkvaliteten i Limfjorden.  
 
Samlet er det vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelses-
områder væsentligt hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. 
 
 
 
 
Tilladelsesproceduren  
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Struer Kommune har den 12. februar 2021 modtaget ansøgning om midlertidig grund-
vandssænkning og i den forbindelse udledning af grundvand til Limfjorden.  
 
Kommunens tilladelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den. 
25. marts 2021 med 4 ugers klageperiode. 
 
Klagefristen er den 26. april 2021. 
 
Hvis tilladelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter afgørelsen er meddelt, bortfalder den. 
 
 
Klage og søgsmålsvejledning  
Klager efter vandforsyningslovens §75 har opsættende virkning jf. vandforsyningslovens 
§78, stk.3, såfremt udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsar-
bejder. Det betyder, at tilladelsen ikke må benyttes før efter klagefristen er udløbet. 
 
Klagefristen er 4 uger. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, 
der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 
 
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 nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, kan der rejses et civilt søgsmål. 
 
Spørgsmål  
Har du spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mette Meldhede på tlf. 9684 8446 eller 
mettehme@struer.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Helene Meldhede 
Geolog 
Struer Kommune 
 
Kopi af afgørelse er sendt til  

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:mettehme@struer.dk
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Ansøger  
Struer Energi Spildevand A/S 
EnviDan A/S 
 
Øvrige 
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 
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