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AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL UDSKIFTNING AF RØRBRO UNDER 
LUNDBYGADE VED LUNDBYGADE 3, VEJRUM 
 
Center for Plan og Miljø har modtaget en ansøgning om udbedring af skader i vandløbs-
brink og bund samt udbedringer af rørbroen i et privat vandløb, hvor dette krydser Lundby-
gade syd for Lundbygade 3, Vejrum.  
 
På grund af forholdets akutte karakter, blev udbedringerne foretaget i midten af oktober 
2021. 
 
Baggrund for VVM-screening 
For anlæg nævnt i bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)1 gælder, at kommunen skal vurdere, om anlæggene kan antages at få 
væsentlige indvirkninger på miljøet.  
 
Derfor har Struer Kommune foretaget en screening i overensstemmelse med de kriterier, 
der er anført i lovens bilag 6. 
 
Udbedringerne i vandløbet er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10 f – ”Anlæg af vandveje, 
som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”. 
 
Afgørelse 
Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte på grund af dets art, dimensioner og place-
ring, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Kommunens vurdering frem-
går af vedlagte bilag. 
 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver en reguleringstilladelse efter vandløbslo-
ven, før det må gennemføres.  
 
Reguleringstilladelsen meddeles samtidigt med denne afgørelse. 
 
Offentliggørelse og klagefrist  
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 23. fe-
bruar 2022 under fanen ”Om kommunen” – Høringer, afgørelser og offentliggørelser.  

 
11 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27-10-2021. 
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Klage- og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet over retlige spørgsmål (lovens § 49).  
 
Klagen skal indgives senest den 23. marts 2022. 
 
En klage kan indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sa-
gens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for are-
alanvendelsen (lovens § 50).  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt (§ 51). Er afgørelsen of-
fentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.  
 
Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i Kla-
geportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En 
vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). 
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgø-
relse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træf-
fer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Opsættende virkning 
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at af-
gørelsen ikke må udnyttes (§ 53). 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgø-
relsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige afgø-
relse foreligger (§ 54). 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for plan og miljø 
 
 
Oversigt over bilag 
Bilag 1 – Kortbilag  
Bilag 2 – VVM-screeningsskema 
 



 
Afgørelsen er sendt til  
Ansøger 
Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kommune 
 
Berørte lodsejere 
- ejer af matr.nr. 9a, Den mellemste Del, Hjerm (Tusgårdvej 6, Hjerm) 
- ejer af matr.nr. 8i, Den mellemste Del, Hjerm (Holstebrovej 101, Vejrum) 
- ejer af matr.nr. 8a, den mellemste Del, Hjerm (Kærgårdmark 6)  
 
Øvrige parter der er underrettet om afgørelsen: 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest   
Kystdirektoratet   
Danmarks Naturfredningsforening   
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  
Dansk Ornitologisk Forening   
Danmarks Sportsfiskerforbund   
Ferskvandsfiskeriforeningen   
Struer Kystfiskerforening af 1990   
Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum  
Friluftsrådet   
Holstebro Museum 
Slots- og Kulturstyrelsen 
 
 



Bilag 1. Kort over projektområde 
 

 
Rød pil angiver placering af den rørbro, som projektet vedrører. 
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Bilag 2. VVM-screeningsskema (efter bilag 6 i lov om miljøvurdering) 
Kan projektet få en indvirkning 
på miljøet med hensyn til føl-
gende kriterier 

Ja Nej Bemærkninger 

1. Projektets karakteristika.  
Skal især anskues i forhold til: 

   

a. hele projektets dimensioner og udform-
ning 

 

x 

Projektområdet ligger i et privat vandløb med forbin-
delse til Kvistrup Møllebæk, hvor vandløbet krydser 
Lundbygade umiddelbart syd for Lundbygade 3. 
 
Projektet vedrører udbedringer af vandløbet og rør-
broen, der hvor vandløbet krydser Lundbygade. 
 
En del af vandløbsprofilet (vandløbsbrink og bund) og 
vejanlægget ved rørbroen blev skyllet væk i forbin-
delse med massiv nedbør i perioden op til den 2. ok-
tober 2021. Flere træer blev skyllet ned i vandløbet 
og måtte trækkes op. 
 
For hurtigst muligt at sikre afviklingen af trafik på vej-
strækningen ved rørbroen, var det nødvendigt at ge-
netablere vandløbsbrink og bund samt at udskifte rø-
rene i rørbroen.  
 
Dimensionen af det nye rør i rørbroen blev øget fra 
Ø60 til Ø80 for at fremtidssikre afvandingen i vandlø-
bet.  
 
Røret blev placeret, så vandløbsbunden blev ført 
ubrudt igennem rørbroen.  
 
Vandløbsbrink og bund blev genetableret ved udlæg-
ning af store mængder sten for at mindske risikoen 
for at forholdet gentager sig. Der blev efterfyldt jord 
på brinkerne. 
 
Forholdets karakter var så akut, at udbedringerne 
blev foretaget uden den nødvendige reguleringstilla-
delse. 

b. kumulation med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter 

 x Struer Kommune er ikke bekendt med andre eksiste-
rende eller godkendte projekter i vandløbet. 

c. brugen af naturressourcer, særligt jorda-
realer, jordbund, vand og biodiversitet 

 x Til genetableringen af vandløbsbund og brinker er der 
blandt andet anvendt sten i forskellige størrelser. 

d. affaldsproduktion  
x 

De væltede træer blev fjernet og bortskaffet efter an-
visningerne i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregu-
lativ. 

e. forurening og gener  x Projektet gav ikke anledning til forurening eller bety-
dende gener. 

f. risikoen for større ulykker og/eller kata-
strofer, som er relevante for det pågæl-
dende projekt, herunder sådanne som 
forårsages af klimaændringer, i overens-
stemmelse med videnskabelig viden 

 

x 

Projektet blev gennemført for at sikre trafiksikkerhe-
den og afvandingsinteresserne i vandløbet. 

g. risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening) 

 

x 

Projektet har ikke påvirket menneskers sundhed. 
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2. Projektets placering.  
Den miljømæssige sårbarhed i de geo-
grafiske områder, der kan forventes at 
blive berørt af projektet, skal tages i be-
tragtning, navnlig: 

Ja Nej Bemærkninger 

a. den eksisterende og godkendte arealan-
vendelse 

 x Projektet er gennemført indenfor vandløbs- og vejare-
alet.  

b. naturressourcernes (herunder jordbund, 
jordarealer, vand og biodiversitet) relative 
rigdom, forekomst, kvalitet og regenere-
ringskapacitet i området og dettes under-
grund 

 

x 

Projektet ligger udenfor geologiske interesseområder. 
Projektets karakter gør at områder med særlige drik-
kevandsinteresser ikke påvirkes. Vandløbet fungerer 
som en økologisk spredningskorridor. Genetablerin-
gen og forbedringen af forholdene er blandt andet 
sket med større og mindre sten, der vil forbedre de 
økologiske forhold i vandløbet indenfor projektarealet. 
 
Røret i rørbroen er lagt, så vandløbsbunden er ført 
ubrudt igennem rørbroen. Dette er medvirkende til at 
sikre, at udbredelsesmulighederne for vandløbets fl-
ora og fauna er uændrede. 

c. det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på følgende områder: 

   

i) vådområder, områder langs bred-
der, flodmundinger 

 x Projektet har sikret at det naturlige miljø i vandløbet 
ikke er blevet forringet.  

ii) kystområder og havmiljøet  
x 

På grund af projektets karakter og ringe størrelse, er 
det vurderet, at det ikke kan berøre kystområder og 
havmiljø i negativ retning.  

iii) bjerg- og skovområder  x Projektet berører ikke bjerg- og skovområder. 
iv) naturreservater og -parker  x Projektet berører ikke naturreservater og -parker. 
v) områder, der er registreret eller 

fredet ved national lovgivning; Na-
tura 2000-områder udpeget af 
medlemsstater i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF 

 

x 

Det private vandløb har udløb i Kvistrup Møllebæk i 
en afstand af cirka 385 meter. Fra Kvistrup Mølle-
bæks udløb i Limfjorden er der cirka 2,5 km til nær-
meste Natura 2000-habitatområde nr. 55 og fuglebe-
skyttelsesområde nr. 40 – Venø, Venø Sund. 

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes 
– eller med hensyn til hvilke det 
menes, at det ikke er lykkedes – at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-lovgivningen, 
og som er relevante for projektet 

 

x 

Der er ikke fastsat miljøkvalitetsnormer for det private 
vandløb. 
Kvistrup Møllebæk nedstrøms udløbet fra projekt-
strækningen målsat til at opnå god økologisk tilstand i 
henhold til vandområdeplan 2015-2021. I basisanaly-
sen for vandområdeplan 2021-2027 er det foreløbige 
mål det samme.  
Målsætningen er ikke opfyldt i dag. Dette skyldes 
blandt andet den dårlige økologiske tilstand for fisk i 
vandløbet. Det er vurderet, at projektet ikke vil være 
til hinder for at fisk kan trives i vandløbet og derfor 
heller ikke er til hinder for målopfyldelse i Kvistrup 
Møllebæk.   
 
Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke 
vil have negative konsekvenser i vandløbssystemet. 

vii) Tætbefolkede områder  x Projektet er beliggende i landzone med spredt bebyg-
gelse. 

viii) Landskaber og lokaliteter af hi-
storisk, kulturel eller arkæologisk 
betydning 

 

x 

Der er ikke særlige historiske, kulturelle eller arkæo-
logiske interesser i projektområdet. Landskabet er 
ikke påvirket af projektet. 
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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 størrelsesor-
den og rummelige udstræk-
ning (f.eks. geografisk om-
råde og antallet af perso-
ner, der forventes berørt) 

 

x 

Det er vurderet, at der udelukkende er sket en påvirk-
ning i projektområdet og på en mindre strækning 
nedstrøms i form af ophvirvlet materiale i forbindelse 
med genetableringen af vandløbsbrink og bund og 
nedlægningen af det nye rør.  

b) Indvirkningens art   x Det er vurderet, at der ikke sker væsentlige indvirk-
ninger. 

c) Indvirkningens grænseover-
skridende karakter 

 x Det er vurderet, at der ikke sker en grænseoverskri-
dende indvirkning ved projektet. 

d) Indvirkningens intensitet og 
kompleksitet 

 x Stoftilførsel og hydraulisk påvirkning af Kvistrup Møl-
lebæk vil være uændret. 

e) Indvirkningens sandsynlig-
hed 

 x Det er vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet 
vil medføre en negativ miljøpåvirkning. 

f) Indvirkningens forventede 
indtræden, varighed, hyp-
pighed og reversibilitet 

 
 

Der forventes ingen indvirkning. 

g) Kumulationen af projektets 
indvirkninger med indvirk-
ningerne af andre eksiste-
rende og/eller godkendte 
projekter 

 

 

Struer Kommune har ikke kendskab til andre eksiste-
rende eller godkendte projekter i vandløbssystemet. 

h) Muligheden for reelt at be-
grænse indvirkningerne. 

  Det er vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet 
vil medføre en negativ miljøpåvirkning. 


