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Afgørelse om ikke-miljøgodkendelse af ændringer – Etablering 
af 5 drænstrenge samt drænbrønde i stedet for 7. 
 
Hvidberg A/S har den 20. april 2021 været i telefonisk kontakt med 
Struer Kommune, da virksomheden i forbindelse med egenkontrol af 
drænbrønde under den membranbelagte plads på Vester Gimsingvej 
4 / Hjulmagervej 3 erfarer, at pladsen er etableret med 5 drænbrønde 
med drænvand fra 5 drænstrenge i stedet for de 7 der er beskrevet i 
gældende tillægsgodkendelse af 9. april 2021.  
 
Henvendelsen er således sket med henblik på en vurdering af, hvor-
vidt ændringerne er omfattet af godkendelsespligt og evt. giver anled-
ning til ændring af vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse 
af 13. august 2019, samt tillægsgodkendelse af 9. april 2021. 
 
Beskrivelse af forholdet 
Af virksomhedens gældende miljøgodkendelse med tillæg og vilkårs-
ændringer af 13. august 2019, har virksomheden efter eget forslag få-
et ændret et vilkår fra at skulle etablere en filtersat moniteringsboring, 
til i stedet at skulle etablere dræn under membranpladsen med i alt 
ca. 1.120 meter drænledninger, lagt med 15 meters indbyrdes af-
stand i 7 strenge og med afledning af drænvand i 3 tilhørende dræn-
brønde. 
 
I forbindelse med miljøtilsyn på pladsen den 18. november 2020 be-
skrev virksomheden, at der i stedet for 3 drænbrønde var blevet etab-
leret 7 drænbrønde til de 7 drænledninger. Det blev hertil besluttet, at 
denne uoverensstemmelse skulle tilrettes i forbindelse med udarbej-
delse af en tillægsgodkendelse som virksomheden ansøgte om den 
18. november 2020. 
 
Efterfølgende blev der i tillægsgodkendelsen meddelt den 9. april 
2021 stillet vilkår som følger: 
”Der skal under den membranbelagte plads (område A) etableres 
1.120 meter dræn i 7 strenge, nedlagt med 15 meters indbyrdes af-
stand, og med mulighed for TV-inspektion af drænledninger.  

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
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Der skal nord for den membranbelagte oplags- og knusepladsplads 
(område A), for dræn under membranen, etableres en drænbrønd til 
hver drænledning, dermed i alt 7 drænbrønde. Brøndene skal have 
tæt overbygning, og denne skal altid være aflåst. Brønde må ikke pla-
ceres således, at de kan påkøres.” 
 
Ved telefonisk kontakt den 20. april 2021 meddeler virksomheden 
Struer Kommune, at det i forbindelse med egenkontrol af drænbrøn-
dene erfares, at pladsen kun er etableret med 5 drænbrønde med 
drænvand fra 5 drænstrenge i stedet for de 7 der er beskrevet i gæl-
dende tillægsgodkendelse af 9. april 2021. Uoverensstemmelsen 
mellem det tidligere oplyste og de faktuelle forhold skyldes ifølge virk-
somheden, at de har modtaget forkert kortmateriale fra deres entre-
prenør. Virksomheden har efterfølgende tilsendt det korrekte kortma-
teriale til Struer Kommune. 
 
Godkendelsespligt ved forøget forurening 
Virksomheden er en eksisterende bilag 1-virksomhed, omfattet af mil-
jøgodkendelse med tillæg af 13. august 2019, samt tillægsgodkendel-
se af 9. april 2021, ændringen i forhold til det oprindeligt oplyste, er et 
forhold der allerede reguleres i virksomhedens gældende godkendel-
ser.   
 
Godkendelsespligten indtræder, hvis en listevirksomhed ønsker at 
udvide eller foretage bygnings- eller driftsmæssige ændringer, som 
indebærer forøget forurening i forhold til det allerede godkendte pro-
jekt og de modsvarende vilkår. 
Det gælder, uanset om virksomheden gennemfører foranstaltninger til 
at imødegå denne, idet det er godkendelsesmyndigheden og ikke 
virksomheden, der skal tage stilling til, i hvilket omfang og på hvilke 
vilkår en udvidelse eller ændring kan godkendes. 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 
Godkendelsesmyndigheden skal tage stilling til, om ændringen i for-
hold til de i gældende miljøgodkendelser fastsatte vilkår skal medføre 
fornyet ansøgning om miljøgodkendelse, eller om ændringen vurde-
res at være tilsvarende betryggende for miljøbeskyttelsen.  
 
En ændring kan f.eks. ikke rummes inden for miljøgodkendelsen hvis: 

 der udsendes nye stoffer, 
 affaldsmængden øges, 
 der sker en forøgelse af den godkendte produktionstid, 
 en gennemførelse af ændringerne gør det nødvendigt at foreta-

ge ændringer i det allerede godkendte projekt, eller 
 vilkårene i den eksisterende godkendelse ikke er dækkende for 

regulering af den forøgede forurening, 
 enhver overskridelse af produktionskapaciteten, hvis virksom-

heden dermed flytter listepunkt eller bliver godkendelsespligtig, 
 etablering af nye støjkilder, 
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 etablering af nyt forurenende anlæg, 
 ændring/udvidelse medfører forøget risiko. 

 
Det er godkendelsesmyndighedens vurdering, at ændringen ikke vil 
medføre forøget forurening eller risiko, da drænledningerne fortsat 
dækker den membranbelagte plads, og at der således fortsat vil blive 
ført kontrol med, at der ikke sker forurening fra den membranbelagte 
plads til grundvandet. Yderligere anses vilkårene i virksomhedens 
miljøgodkendelsen fortsat at være dækkende for den ændring der er 
foretaget. Etableringen af 5 drænstrenge med 5 tilhørende drænbrøn-
de anses fortsat som en bedre løsning til at sikre grundvandet under 
pladsen, end den moniteringsboring der oprindeligt blev sat vilkår om. 
 
Det vurderes således, at ændringen ikke foranlediger et behov for 
ændrede vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
Der træffes således afgørelse om ikke-godkendelsespligt for den be-
skrevne ændring. 
 
Afgørelsen kan påklages, da der er tale om en bilag 1-virksomhed. 
 
Klagevejledning 
Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over 
Kommunalbestyrelsens afgørelse. 
 
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Føde-
vareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på 
via www.borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truf-
fet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myn-
digheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer 
(2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk). 
 
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 fritaget for at bruge Klageporta-
len, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der 
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter an-

http://www.borger.dk/


TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 4 af 4

modningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendt-
gjort. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag. 
Klagen skal således være modtaget senest onsdag den 19. februar 
2020 klokken 23.59. 
 
Udnyttelse af afgørelsen i klageperioden 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af afgørel-
sen sker på byggeherres eget ansvar og indebærer ingen indskræn-
kelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmålsvejledning 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljø-
beskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørel-
sens meddelelse. 
 
Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt 
i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndighe-
den har, samt i sagen i øvrigt. 
 
Underretning om afgørelsen 
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Dan Poulsen


