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TILLADELSE TIL UDFØRELSE AF MONITERINGSBORING VED THYHOLM 
LOSSEPLADS  
 
 
1. Afgørelse  
 
Struer Kommune giver hermed tilladelse til etablering af A-boring til monitering af perkolat 
fra tidligere lossepladsen.  
 
Tilladelsen gives efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven på nedenstående vilkår.  
 
 
2. Vilkår 
 

1. Borearbejdet skal udføres efter retningslinjerne i bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 
om etablering og sløjfning af boringer og brønde på land. Borearbejdet tilrettelæg-
ges således, at grundvandsressourcen ikke forurenes.  

 
2. A-boringen skal placeres som angivet i bilag 1. Placeringen er på matrikel nr. 10b, 

Søndbjerg By, Søndbjerg i vejmatriklen. 
 

3. Boringen etableres i vejmatrikel og der skal derfor indhentes gravetilladelse hos 
Teknisk Drift og Anlæg i Struer Kommune.  

 
4. Der skal oprettes DGU nr. og boringsoplysninger skal indberettes til GEUS. Borin-

gen skal markeres med synlig angivelse af DGU nr. samt koordinat- og kotesæt-
ning af boringen. Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt. 

 
5. Der skal under borearbejdet udtages jordprøver af de gennemborede jordlag samt 

føres en borejournal. Geologien skal indberettes til GEUS, således at geologien 
kommer ind på digital form. Indberetningen til GEUS skal ske inden 3 måneder ef-
ter udførelsen af boringen, jf. §24 og §25 i bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om 
etablering og sløjfning af boringer og brønde på land. 

 
6. Efter etablering af boringen, renpumpes boringen og det oppumpede vand ledes til 

matrikel 4o, Hellingkilde By, Hvidbjerg. Det oppumpede vand skal ledes til arealer 
udenfor beskyttede naturområder.  
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7. Hvis der er behov for yderligere udledning, skal Struer Kommune kontaktes forin-
den. Udledningen skal stoppe helt, hvis der iagttages erosion i terrænet. 

 
8. Vandanalyser analyseres og indberettes til GEUS af akkrediteret laboratorium. 

 
9. Boringen skal efter endt brug, sløjfes jf. retningslinjerne i bek. nr. 1260 af 28. okto-

ber 2013. Sløjfning af boringer skal anmeldelse til kommunen, 14 dage inden udfø-
relse. Sløjfningen skal ligeledes indberettes til GEUS. 

 
10. Boretilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra udstedelsesdato-

en. 
 
 
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering  
 
Monitereringsboringen skal erstatte moniteringsboring med DGU nr. 44.443, da det vurde-
res at denne er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til overvågning af perkolatudsivning 
fra tidligere Thyholm Losseplads.  
 
Boringen etableres syd for lossepladsen. Boringerne føres til ca. 25 meter under terræn og 
filtersættes ca. 20-25 meter under terræn. Filtersætningen sker i kalkmagasin som har di-
rekte forbindelse til lossepladsområdet.  
 
Det vurderes at, at det terrænnære grundvand strømmer mod syd, og at boringen derfor 
kan benyttes til monitering af perkolatudsivning fra lossepladsen.  
 
Geologien i området er domineret af tilstedeværelsen af Uglev salthorst, som har skubbet 
kalklagene op til overfladen, hvorefter isen har borteroderet de jordlag som normalt er med 
til at beskytte grundvandsmagasinerne. Dette betyder således, at grundvandsmagasiner-
ne på Thyholm er sårbare overfor aktiviteter på overfladen. Den nye boring etableres i 
kanten af salthorsten i kalkmagasinet. Den tidligere moniteringsboring var filtersat i lerlag 
på tærsklen af saltstrukturen.  
 
Tilladelsen gives efter §19 i miljøbeskyttelsesloven, da det er vurderet at boringen skal 
etableres som A-boring. Der skal ikke ske vandindvinding fra boringen.  
 
Efter etablering og prøvetagning af boringen skal boringen renpumpes. Her vil det oppum-
pede vand ledes til terræn på matrikel 4o, Helligkilde By, Hvidbjerg. Analyse foretaget i 
SCALGO LIVE viser, at vandet på overfladen hovedsageligt vil strømme mod øst. Her ud-
gøres de øverste jordlag af et tyndt fyld- og lerlag (1-2 meter) efterfulgt at kalk.  
 
Vandmængden til renpumpning af boringen forventes at være af minimalt omfang. Det ud-
ledte vand forventes at kunne nedsives inden for jordmatriklen. Skulle der være skadelige 
stoffer i det udledte vand vurderes det, at vandmængden er af ubetydelig størrelse, og at 
dette ikke vil give anledning til en væsentlig forurening. Vandet udledes desuden på V2-
kortlagt areal, hvorfra evt. forureningen i det oppumpede vand forventes at stamme fra.  
 
Viser det sig under ren pumpningen at det er en større mængde vand som skal udledes 
end ellers antages skal vandet opsamles og bortskaffes andet sted. Struer Kommune skal 
orienteres hvis dette er tilfældet.  
 



 
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven 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 oplysningerne 
er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets 
hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 6

Boringen forventes udført i oktober 2020. Struer Kommune har bedt Nordiq Miljø Vest Aps 
om at stå for boringsetableringen og for indhentning af gravetilladelse.  
 
Boringen skal benyttes som moniteringsboring. Når moniteringen ophører, skal boringen 
sløjfes. Det forventes at boringen skal være i brug frem til vinteren 2023.  
 
 
4. VVM 
 
Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke er screeningspligtigt jf. LBK. nr. 973 af 
25.06.2020, da der ikke er tale om en geotermisk boring, boring til deponering af nukleart 
affald eller vandforsyningsboring.  
 
Boringen etableres på areal som ikke er hverken områdeklassificeret eller kortlagt. Over-
skudsjord kan derfor flyttes uden anmeldelse, såfremt der ikke er spor af forurening. Det 
forventes at jorden er ren og dermed vil der ikke være en miljørisiko ved jordhåndteringen.  
 
Boringsafslutningen vil være sikret mod nedtrængende overfladevand og uautoriseret af-
gang. Det vurderes derfor, at boringen ikke vil være til skade for miljøet.  
 
 
5. Habitatafgørelse  
 
Påvirkning af internationale beskyttede naturområde og dyr  
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 1595 af 06.12.2018), 
at forud for meddelelse af en §19-tilladelse foretages en vurdering af, om boringsetablerin-
gen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt.  
 
Projektet etableres i område uden Natura-2000 eller andre beskyttede naturtyper. Nærme-
ste beskyttede natur er beskyttet overdrev 240 meter øst for projektet. Der er 2,4 km til 
nærmeste Natura 2000-område, som er ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 
og Agerø” (fuglebeskyttet og habitatområde).  
 
Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til etablering af moniteringsboring, 
hverken alene eller i kumulation med andre projekter, vil kunne påvirke internationale na-
turbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes beva-
ringsmålsætning.  
 
Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen §10, at en §19-tilladelse ikke kan med-
deles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdi-
rektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.  
 
Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 

spidssnudet frø  stor vandsalamander  markfirben  
 strandtudse  odder  birkemus 
 småflagermus 
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Det vurderes at meddelte tilladelse ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller 
ødelægge deres yngle- eller rasteområder. 
 
 
6. Offentliggørelse og klagevejledning  
 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside d. 17.09.2021.  
 
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklage-
nævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden 
klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og evt. 
blive ophævet eller ændret i en klagesag. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. For denne afgørelse er der fuld klageadgang, hvilket vil sige, at der både 
kan klages over indholdsmæssige og retslige spørgsmål. 
 
En klage skal indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Por-
talen kan tilgås via www.borger.dk, www.virk.dk eller www.naevneneshus.dk.  
 
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på portalens hjemmesi-
de www.naevneneshus.dk.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Eventuel klage over afgø-
relsen skal være fremsendt senest fredag den 15. okt. 2021 kl. 23.59. En klage over afgø-
relsen har ikke opsættende virkning. 
 
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
7. Orientering om afgørelsen  
Styrelsen for patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord [trnord@stps.dk] 
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk] og [struer@dn.dk] 
Holstebro Museum [mette.klingenberg@holstebro-museum.dk] 
Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kommune [flj@struer.dk] 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Helene Meldhede 
Struer Kommune 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 1 
 

 

 
 

 
 

Placering af ny moniteringsboring er markeret med gul 
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