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AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERING AF AFFALDSPLAN 2022-2034 
Ejerkommunerne bag Nomi4s, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune 
og Struer Kommune, Teknik og Miljø afdelinger, har truffet afgørelse om, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering af Affaldsplan 2022-2034.  
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) med baggrund i 
lovens § 8, stk. 2, hvorefter planer skal screenes for eventuel væsentlig indvirkning på mil-
jøet.  
 
Afgørelsen er truffet på grundlag af en vurdering af affaldsplanen efter relevante kriterier i  
miljøvurderingslovens bilag 3 og en høring af berørte myndigheder. I vurderingen er ind-
gået: 
  

 At planen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet 
af lovens bilag 1 eller 2. 

 At planen ikke ses at kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. 
 At planen ikke indeholder rammer for fremtidige anlægstilladelser, der vurderes at 

kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Der er i høringsperioden 4. januar 2022 – 17. januar 2022 fremkommet enkelte bemærk-
ninger til miljøvurdering af affaldsplanen, jf miljøvurderingslovens §31. Bemærkningerne 
har ikke givet anledning til ændringer i screeningen eller ved vurderingen.  
 
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.struer.dk.  
 
Afgørelsen kan påklages efter reglerne i miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 
af 27. oktober 2021). Se klagevejledning herunder.  
 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan efter miljøvurderingslovens § 48 stk. 3 påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan for eksempel klages, hvis man ikke 
mener, at kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke kla-
ges alene ud fra et synspunkt om, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.  
 
Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettiget er 
endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-
telse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-
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vendelsen, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer 
mindst 100 medlemmer.  
 
Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder her https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behand-
ling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler  
klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en  
virksomhed/myndighed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
 
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 til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne annonce er offentligt bekendtgjort.  
 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for  
bekendtgørelsen af denne annonce. 
 
 
Struer Kommune 
Dan Poulsen, Miljøafdelingen

https://kpo.naevneneshus.dk/

