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

 
WASH WORLD ApS 
Dynamovej 11, 1. tv 
2860 Søborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGØRELSE OM IKKE MILJØVURDERINGSPLIGT (IKKE VVM-PLIGT) 
Wash World ApS har ansøgt Struer Kommune om tilslutningstilladelse til industrispilde-
vand fra et vaskeanlæg med biologisk renseanlæg. Projektet findes på bilag 2 i miljøvurde-
ringsloven1 og Struer Kommune har derfor modtaget ansøgning i hht. miljøvurderingslo-
vens §§ 18-19 og bilag 5 samt miljøvurderingsbekendtgørelsens2 bilag 1.  
 
Projektområdet er beliggende på matr.nr. 17md, Struer.  
 
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 11 c) Rensningsanlæg (pro-
jekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
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”. 
 
Kommunens vurdering og begrundelse 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om samordning af miljøvurderinger 
og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Projektet – anlæggets karakteristika 
Projektet omfatter et biologisk renseanlæg til rensning af industrispildevand fra forvaske-
plads, selvvaskeplads og vaskehal. Det rensede vand genbruges i vaskehallen inden det 
ledes til spildevandskloakken.    
 
Der findes en tilsvarende vaskhal med biologisk renseanlæg i umiddelbar nærhed af pro-
jektet.  
 
Der vurderes ikke at være væsentligste påvirkninger i forbindelse med projektet, ej heller 
kumulative.  
 
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. 
 
Anlægget placeres udenfor indvindingsopland og områder med særlige drikkevandsinter-
esser. Der sker ikke nedsivning til undergrunden.    
 
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 biologisk renseanlæg, der renser vaskevandet, som herefter kan genbru-
ges i vaskehallen inden det ledes til spildevandskloak.  
 
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:  

- Plan (herunder plan og tør natur) 
- Miljø (herunder spildevand, våd natur og 

jord/grundvand),  

Parter i sagen:    
- Grundejer 
- Ansøger 
- Ansøgers rådgiver 
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- Struer Energi Spildevand A/S 

Der er i den anledning ikke indkommet bemærkninger til udkastet: 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 21. marts 2022. 
 
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 føl-
gende 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. 
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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 
 
Søgsmål 
Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørel-
sens offentlige bekendtgørelse. 

 
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/
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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 
 
 
Rikke Ruth Fiskbæk 
Struer Kommune 
 
 
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: 
Ejer, Kim Jensen, Hvedevænget 40, 7500 Holstebro, bogholderi@vestbowl.dk 
Ansøgers rådgiver – Jeppe Mogensen, jmo@washworld.dk 
Ansøgers rådgiver – Selma Hodzic, sh@com-sol.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR 37105562 
Struer Energi Spildevand A/S cvr.nr. 33053622 
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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 vaskeanlæg etableres der et biologisk renseanlæg til 
rensning af industrispildevand inden tilledning til spildevandskloak.  
 
Indretning af vaskeanlæg  
Der ansøges om tilladelse til at etablere 1 stk. selvvaskeplads med højttryksvask samt 1 
stk. vaskeanlæg af typen Christ Genius Vitesse til fuldautomatisk vask og tørring af per-
son- og varebiler.  
 
Vaskeanlægget udstyres med automat for selvbetjening.  
 
Driftstiden vil være i perioden fra kl. 00.00 – kl. 24.00 alle ugens dage.  
 
Vandforbrug  
Bilvaskeanlægget bruger i gennemsnit 250 l vand pr. vask, hvoraf det nødvendige for-
brug af rent vand pr. bilvask bliver 25-30 liter, (mod 130 liter, som normalt anvendes i an-
dres typer af vaskehaller). Rentvandet bruges til slutskyl og tjener desuden til supplering 
af vaskevand. Det øvrige vaskevand er genbrugt vand fra forrenseanlægget. Der forven-
tes desuden et mindre forbrug af rentvand i forbindelse med manuel vask på forvaske-
plads samt rengøring af vaskehal og vaskeanlæg – dette antages at udgøre ca. 5 l pr. 
bilvask. Undersøgelser viser at 10-15 l vand pr. bilvask forsvinder ved fordampning og 
bortslæb.  
 
Biologisk renseanlæg  
Den interne spildevandsrensning er baseret på en mekanisk forfældning og en efterføl-
gende biologisk rensning ved bakteriel omsætning/nedbrydning under ilttilførsel.  
Anlægget er opbygget på følgende måde: 
Spildevandet fra vaskehallen ledes til 2 sandfangstanke på 10,2 m3 (nettovolumen). 
Derfra ledes spildevandet efter mekanisk rensning til biotanken på 10,0 m3 (nettovolu-
men). Disse tanke nedgraves og placeres uden for vaskehallen.  
Biotanken er fyldt med plastlameller, der udgør en stor overflade for bakterievækst. En 
luftpumpe i hver tank forsyner med den nødvendige ilt til den biologiske omsætning/ned-
brydning af de kemiske forbindelser i spildevandet. Pumperne er tidsstyret og vil være i 
drift 20-30 % af tiden i løbet af et døgn.  
Fra bunden af biotanken pumpes vandet til en cyklon-separator, hvor flydeslam m.m. fra-
separeres. Fra separatoren ledes vandet til en tank for renset spildevand, der placeres i 
teknikrummet (bio vandbeholder). Dette vand bruges i vaskehallen – suppleret med rent 
vand til slutskyl (ca. 30 l). Fra bio vandbeholderen monteres overløb til kloaksystemet, 
Der kan udtages en repræsentativ vandprøve fra biotankens beholder. Vandprøver fore-
tages af Eurofins. Overskudsvand skal pumpes til kloaksystemet og kan ikke ved uheld 
løbe i kloaksystemet.  
Udpumpning til kloaksystemet styres af en niveaumåler i biotanken. Når vandstanden i 
biotanken når et maksimumniveau udpumpes ca. 0,5 m3 spildevand fra bio vandbehol-
deren til kloaksystemet, samtidig pumpes vand fra biotanken til separatoren. Der er in-
gen afløb fra sandfangs- og biotankene til kloaksystemet.  
Slam fra separatorerne ledes tilbage til sandfangstanken. Der foregår til stadighed en ro-
tation/cirkulation af vandet i hele anlægget også når der ikke vaskes køretøjer. Cirkula-
tionen sker ved, at renset spildevand i bio vandbeholderen ledes til sandfangstanken. 
Dette medfører, at der pumpes vand fra biobrønden til separatoren. Cirkulationen sker 
flere gange i timen.  
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Filtermaterialet i biotankene skal ikke skiftes. Bakterierne omsætter de miljøfremmede 
stoffer og efterhånden som de døde bakterier afstødes fra biofilmen, føres de med van-
det til separatorerne, hvor de udskilles og føres med slammet til sandfangstanken.  
Udskilt materiale sand/slam i sandfangstankene bortskaffes i forbindelse med den ob-
ligatoriske tømning af disse tanke.  
Olien vil blive omsat i renseanlægget. Der vil blive foretaget visuel kontrol af vandet i 
biovandtanken og hvis der konstateres olie i overfladen, standses driften indtil fejlen er 
lokaliseret og rettet. Med den beskrevne indretning og drift af Christ BioClear kan spilde-
vand fra vaskeanlægget således udledes til kloak uden at have passeret en olieudskiller. 
Spildevandsanalyser kan tages fra fri vandstråle fra buffertanken i teknikum. Spildevan-
det i buffertanken er repræsentativt, da det har været igennem rensningsanlægget. 
 
Som tilføjelse til ovenstående projektbeskrivelse kan nævnes at: 
 
Selvvaskepladsen og vaskehal er overdækkede. Belægningen består af beton.  
Der etableret desuden en uoverdækket forvaskeplads med kuvertfald til afløb i midten. 
Forvaskepladsen har dimensionerne 5,5 m x 3,0 m, i alt 16,5 m2 med en belægning be-
stående af asfalt. Ved forvaskepladsen findes sæbehane, spandeholder og måttebanker.  
Regnvand der afledes på den uoverdækkede forvaskeplads indgår ikke i ansøgningen. 
Den samlede tilførsel af regnvand til forvaskepladsen er beregnet til ca. 13,5 m3/år. 
Dvs.den samlede mængde spildevand pr. år vil være højere end angivet i ansøgningen. 
I alt 593,5 m3. 
 
Sandfang 
Ifølge Norm for afløbsinstallationer DS 432 skal der anvendes sandfang på afløb fra lo-
kaliteter, hvor der er risiko for, at afløbet indeholder sand, grus samt blade, grene med 
videre. 
 
Struer Kommune har for vaskehallen med automatisk bilvaskeanlæg vurderet, at slam-
mængden er svær. 
 
Sandfanget i tilknytning til det biologiske renseanlæg vurderes værende tilstrækkeligt. 
 
Prøvetagningsbrønd 
En prøvetagningsbrønd skal teoretisk set være indrettet, således at det er muligt at ud-
tage en vandprøve i fritfaldende stråle (kan kun anvendes til udtagning af stikprøver). 
 
Højdeforskellen mellem tilløbet og afløbet på brønden skal være mindst 20 cm. Ved små 
vandstrømme bør brønden indrettes med en tilløbsledning, der stikker et par centimeter 
ind i brønden (imod god kloakteknik), dog må tilløbsledningen ikke stikke så langt ind, at 
prøvetagningsudstyr og renseudstyr ikke kan komme ned i brønden. 
 
Brønden skal have en diameter på mindst 315 mm og forsynes med tæt dæksel, der 
ikke må fastholdes. Brønden må højest anbringes 5 meter fra udskilleren. 
 
Det vurderes, at der ikke skal etableres en egentlig prøvetagningsbrønd, der opfylder 
kravene til indretning, men at stikprøve kan udtages ved den faldende vandstråle, umid-
delbart ved overløbet til kloak. 

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

Der findes en tilsvarende vaskhal med biologisk renseanlæg i umiddelbar nærhed af pro-
jektet.  
 
Der vurderes ikke at være væsentligste påvirkninger fra projektet.  
 
Der er udarbejdet særskilt spildevandstilladelse til tilslutning af industrispildevand til spil-
devandskloakken.  
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Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lig-
nende projekter eller aktiviteter. 

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

Der er ikke brug for vand i anlægsfasen, forbruget moniteres via måler.  
 
Der er ikke brug for råstoffer i anlægs- eller driftsfasen 
 
Struer Kommune vurderer, at der ikke er et væsentligt forbrug af naturressourcer.  

d) affaldsproduk-
tion 

Farligt affald  
Der er intet farligt affald i forbindelse med driften. 
 
Affald i forbindelse med anlægsfasen afleveres til deponi 
 
Andet affald  
 
Der vil afledes sanitært spildevand i anlægsfasen. Spildevandet afledes til spildevands-
kloak og kommer fra en mandskabsvogn. Spildevand i driftsfasen ledes til renseanlæg 
 
Samlet vurderer Struer Kommune, at punktet ikke giver anledning til væsentlig indvirk-
ning på miljøet.  

e) forurening og 
gener 

Lugt- og luftemissioner  
Lugt 
Der vil ikke forekomme lugtgener i forbindelse med projektet. 
 
Støv 
I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme kortvarige støvgener af lokal karak-
ter, primært indenfor projektområdet. Der forekommer ikke støvgener i driftsfasen.  
Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige støvgener til omgivel-
serne fra projektet.  
 
Spildevand 
Spildevand: Anlægsfase: Se under affaldsproduktion. 
Spildevand: Driftsfase: Afledes til kloak. Der meddeles særskilt tilladelse til dette.    
 
Støj 
Der vil kortvarigt kunne forekomme støj i forbindelse med anlægsarbejdet. Både under 
anlæg og drift vil gældende støjgrænser kunne overholdes.   
  
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. 
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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 
overensstem-
melse med vi-
denskabelig vi-
den 

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 
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 

Projektområdet udgør et areal på 11211 m2 og er omfattet af Kommuneplanens ramme-
område 1 E 5 – Bowlingcenteret, som er udlagt til erhvervsområde. Gældende lokalplan 
for området er lokalplan L282 – Erhvervsområde ved Bredgade. Projektområdet er belig-
gende i lokalplanens delområde III.  Projektområdet er desuden beliggende i kloako-
pland A12 i Struer Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret med hhv. 
spildevands- og regnvandsledning. 
 
Ejendommens tag- og overfladevand afledes til Struer Energis regnvandskloak.   
 
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 

Der afledes ikke industrispildevand fra renseanlægget til undergrunden.  
 
Projektområdet er omfattet af områdeklassificering men ikke kortlagt som forurenet (V2) 
eller muligt forurenet (V1). 
 
Anlægget etableres udenfor indvindingsopland eller områder med særlige drikkevandsin-
teresser. 
 
Vurdering 
På Baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil give anled-
ning 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.  

 
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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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 
  

i) vådområder, områder langs 
bredder, flodmundinger 
 

Der findes ingen sø- eller åbeskyttelseslinjer.  
 
Der findes ingen beskyttede §3 naturtyper i tilknyt-
ning eller i nærhed en af projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er et overdrev, beliggende ca. 
400 meter sydøst for projektområdet.  
 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø 
Sund” beliggende cirka 2,6 km væk fra projektet.  
Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstå-
ende tabel.  
 
Projektet ligger i stor afstand fra §3 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.  

ii) kystområder og havmiljøet 
 

Projektområdet er beliggende indenfor kystnærheds-
zonen. Da området er beliggende i byzone, er det 
ikke omfattet af planlovens bestemmelser for kyst-
nærhedszonen. Dog skal der i byzoner indenfor kyst-
nærhedszonen tages hensyn til, at ny bebyggelse 
indpasses i den helhed, som udgøres af den eksiste-
rende 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 

c) det naturlige 
miljøs bæreevne 
med særlig op-
mærksomhed på 
følgende områ-
der: 
 

iv) naturreservater og -parker 
 

Beskyttet §3 natur og Natura 2000 
 
Se under punkt c i) 
 
Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte projekt 
Projektet ligger i stor afstand fra §3 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.  
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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 
 

Beskyttet §3 natur og Natura 2000 
 
Se under punkt c i) 
 
Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte projekt 
Projektet ligger i stor afstand fra §3 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.  

vi) områder, hvor det ikke er lyk-
kedes - eller med hensyn til 
hvilke det menes, at det ikke er 
lykkedes - at opfylde de mil-
jøkvalitetsnormer, der er fastsat i 
EU-lovgivningen, og som er re-
levante for projektet 

Limfjorden som er den endelige recipient, hvortil tag- 
og overfladevandet ledes til er målsat. Der er ikke 
målopfyldelse i Limfjorden jf. vandrammedirektivet og 
de statslige vandområdeplaner.  
 
Industrispildevand ledes til Struer Renseanlæg som 
leder til Limfjorden. Tilledning af industrispildevandet 
vurderes at kunne holdes indenfor renseanlæggets 
gældende tilladelse.  
  
Projektet medfører ikke en øget befæstelse. Der afle-
des derfor ikke mere tag- og overfladevand end der 
gør i dag.  
 
Projektet vurderes ikke at være til hindre for, at der vil 
ske målopfyldelse.  
 

vii) tætbefolkede områder 
 

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 
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 om-
råde og antallet 
af personer, der 
forventes berørt) 

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

http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19920043
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19790409
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=dir19790409
http://lgmiljoe.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk&q=vvm+lov&docId=lov20160425-full#p20
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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 anlægget 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 renseanlægget er i drift. 
Miljøpåvirkningerne vurderes at være reversible.  

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

Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lig-
nende projekter eller aktiviteter.  

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

Spildevand i form af industrispildevand håndteres i en særskilt spildevandstilladelse med 
vilkår. 
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Bilag 2 Afløbsplan 
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Bilag 3 Bygherres ansøgning efter bilag 5 i miljøvurderingsloven 
 
Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se indretning og drift af vaskeanlæg 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Wash World ApS 

Dynamovej 11, 1tv, 2860 søborg 
man@washworld.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Mads Nedersee, 31503837, man@washworld.dk 
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Bredgade 64, 7600 Struer 
Matr. Nr. – 17md 
Ejerlav - Struer 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter 
såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af pro-
jektet) 

Struer Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

 ? 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsan-
læg). 

Målestok angives:  
 ? 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete projekter (VVM). 

  X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. An-
giv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

  X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet om-
fatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

Kim Jensen 
Hvedevænget 40, 7500 Holstebro 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Fremtidige samlede areal – 2078 m2 
 
Fremtidige saml. befæstede areal - 8061 m2 
Nye arealer som befæstes – 0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.  
1. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
2. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med pro-
jektet og i givet fald hvor meget i m2 
3. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
4. Projektets bebyggede areal i m2 
5. Projektets nye befæstede areal i m2 

6. Projektets samlede bygningsmasse i m3 
7. Projektets maksimale bygningshøjde i m 
8. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

 
1. 
2. Det forventes ikke at være nødvendigt med 
grundvandsænkning. 
3. 11211 m2 
4. 134 m2 
5. 852 m2 (på matriklen har der tidligere været 
parkeringspladser) 
6. Vides ikke 
7. 4,510 m 
8. Nej 

4.  
Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i an-
lægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

  
-  

 
Vi har behov for byggevand i anlægsperioden, og 
har separat vandmåler på vores vandstik. (Kender 
ikke mængde) 

Byggeaffald til deponering.                                                                                                     

Spildevand fra skurvogn og toilet udledes til rens-
ningsanlæg i anlægsperioden.  
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Håndtering af regnvand udledes til eksisterende af-
løb eller til nedsivning. (som det gør på nuværende 
tidspunkt)  

Anlægningsperioden forventes at vare i 3 måneder 
fra vi modtager den endelige byggetilladelse. 

Projektets karakteristika  Tekst  
5.  
Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angi-
velse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/pro-
duktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 
 
 
 
 
 
 
Forventes et vandforbrug på 450 m3 pr. år. 

6.  
Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfa-
sen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

  
 

Sandfang forventes at blive tømt 2 gang årligt.  

Det forventes at vi udleder 300 m3 årligt spilde-
vand til renseanlæg.  

Regn og overfladevand håndteres på egen grund 
inden udledning til off. Kloak. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsy-
ning? 

  X Vi tilkobler os på eksisterende vandstik på 
matriklen. 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår 
eller en branchebekendtgørelse? 

 X   Vi er omfattet af autoværkstedbekendtgø-
relsen. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår 
eller krav i branchebekendtgørelsen? 

X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vil-
kår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-doku-
menter? 

  X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 
12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?     Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne over-
holdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklu-
sioner? 

 X   Vi vurderer, at rensning af spildevand fra 
vores vaskehal til person- og varebiler i et 
sandfang og biologisk vandrensesystem af 
typen Christ Genius Vitesse, opfylder kra-
vene til at anvende bedste anvendelige tek-
nologi.  
(Se drift og vedligeholdelse dokument ved 
ansøgning) 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 

BAT-konklusioner, der ikke vil kunne over-
holdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vej-
ledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

  X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller 
de pågældende vejledninger eller bekendt-
gørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fast-
satte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

  X Under opførelsen af anlægget kan der fore-
komme støj og vibrationer, dette vil fore-
komme kortvarig og vil udføres iht. krav og 
vejledninger fra 
BR18 (§ 161 - § 165)  
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16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang 
og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

  X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller 
de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænse-
værdier for luftforurening? 

X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang 
og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?  

X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang 
og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvge-
ner 
I anlægsperioden? 
 
 
I driftsfasen?  

X   Under opførelsen af anlægget kan der fore-
komme støj og vibrationer, dette vil fore-
komme kortvarig og vil udføres iht. krav og 
vejledninger fra 
BR18 (§ 161 - § 165) 
 
I driftsfasen vil der ikke forekomme støvge-
ner. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtge-
ner 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet ud-
bredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belys-
ning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X   Anlægget er søgt med en driftstid fra kl. 
00.00 til 24.00 alle ugens dage.  
Derfor vil anlægget være belyst i dens åb-
ningstid, 
fra lysmaster på pladsen, facadeskilte, 
skilte, samt facadebelysning. Dog er dette 
lys ikke generende, og lyset er reguleret 
iht. dagslys.  

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendt-
gørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

  X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle for-
mål? 

X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

X   Dispensation fra tinglyst servitut for 150 KV 
luftledning Bilstrup-Struer til opførsel af va-
skehal på matr.nr. 17MD Struer, beliggende 
Bredgade 60, 7600 Struer. 
Afgivet af: Energinet Eltransmission A/S 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

  X   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

  X   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   X   
Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor 
et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

      

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    X   
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33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede om-
råde. 

      

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområ-
der, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

      

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændrin-
ger af vandområder eller grundvandsforekomster? 

   X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er 
tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandin-
teresser? 

   X   

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforure-
ning? 

   X   

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

   X   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelseslo-
ven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

     Vides ikke 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

   X Der er lignende anlæg i området, men for-
venter ikke øget påvirkning af miljøet.  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?    X   
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte for-
anstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse el-
ler kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

      

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:_09.03 - 2022_____________________ Bygherre/anmelder:_ Mads Neder-
see__________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt 
med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes 
rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise bereg-
ninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænsevær-
dier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurde-
res at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-
pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja el-
ler nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgi-
velse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 


