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

 
 
Til ansøger og direkte berørte parter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILLADELSE TIL DRÆNPROJEKT, BØHL SOMMERHUSOMRÅDE, MARKVEJEN OG SKO-
VSTIEN 
 
Struer Kommune har fra Skovstien og Markvejen Vejlaug, modtaget en ansøgning om 
etablering af fire sidedræn, som kobles til eksisterende grundvandssænkning i Bøhl Som-
merhusområde. Der søges om medbenyttelse af denne.  
 
Projektet skal sikre at der sker en bedre dræning af sommerhusområdet. Fem grundejere 
har problemer med vand på grunden og der er ved vejen ind i sommerhusområdet (langs 
Skovstien), problemer med langvarige oversvømmelser. 
 
 
Afgørelse 
Vandløbsloven 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til reguleringsprojekt, etablering af dræn og 
medbenyttelse af grundvandssænkning i Bøhl sommerhusområde.  
 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens1 §§ 17 og 63 samt § 3 i bekendtgø-
relse om vandløbsregulering og -restaurering mv.2 
 
Miljøvurderingsloven – VVM-screening 
Projektet er blevet VVM-screenet jf. VVM-bekendtgørelsen3. Afgørelse om VVM-screening 
meddeles samtidig med denne afgørelse. 
 
Ansøger er selv ansvarlig for at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt. 
 
 
Vilkår  
Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgers oplysninger og på følgende vilkår. 
 

1. Drænprojektet på de fem sommerhusgrunde skal etableres i overensstemmelse 
med projektforslaget, og med de dimensioner der er beskrevet i ansøgningen. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb (Vandløbsloven) 
2 Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (VVM). 
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2. Anlægsudgifter afholdes ud fra den i ansøgningen oplyste partsfordeling. 
 

3. Drænprojekterne må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for an-
dre grundejere, eller opstrøms beliggende arealer.  

4. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til grund-
vandssænkningen.  

5. Den fremtidige vedligeholdelse af de nyetablerede dræn, som kobles på grund-
vandssænkningen, påhviler den enkelte grundejer hvorpå anlægget ligger. 

6. Partsfordelingen for grundvandssænkningen i sommerhusområdet er uændret. De 
arealer som sikres en forbedret afvanding, ligger i forvejen indenfor afgrænsningen 
af grundvandssænkningen.  

7. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksættes, 
og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse. 

 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens4 
§ 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samti-
dig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00. 
 
Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkom-
met klager. Tilladelsen skal være udnyttet og arbejdet udført inden 3 år fra den dato, hvor 
tilladelsen er meddelt. 
 
 
Formål 
Projektet har til formål at sikre tilstrækkelig afvanding af vej og fem sommerhusgrunde, 
som har været vandlidende igennem længere tid.  
 
 
Beliggenhed og projektbeskrivelse 
Fire mindre drænledninger etableres på fem sommerhusgrunde og kobles på eksisterende 
grundvandssænkning, som via pumpe leder vandet ud i Limfjorden. 
 
De fem sommerhusgrunde og vejen ligger indenfor eksisterende afgrænsning af grund-
vandssænkningen i området. De bidrager økonomisk (jf. gældende partsfordeling), men 
har de senere år ikke haft tilstrækkelig nytte af denne. 
 
Projektets beliggenhed fremgår af oversigtskortet næste side.  
Detailprojektet fremgår af afgørelsens bilag 1. 
 
Drænprojektet kræver som udgangspunkt ikke vedligeholdelse ud over evt. spuling af 
dræn og fjernelse af sand i brønde.  
 

 
4 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (Museumsloven) 
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Vedligeholdelsespligten påhviler grundejer, hvor dræn og brønde anlægges, og Skovstien 
Markvejen Vejlaug indenfor vejmatriklen.   
 

  
Oversigtskort Bøhl sommerhusområde. Afgrænsningen af grundvandssænkningen (lys orange). Grundvandss-
ænkning (orange). Nye dræn og tilhørende prøve (gul). 
 
 
Økonomi og tidsplan 
Beslutning om at søge tilladelse til at løse problemet med oversvømmelse af vejen og fin-
de en fordeling af udgiverne, er besluttet på generalforsamlingen for Skovstien og Markvej-
en Vejlaug. Der er sikret fuld opbakning blandt direkte berørte parter, til bestyrelsen om at 
få godkendt et drænprojekt. Der er sikret accept til forslag til partsfordeling.  
 
De direkte berørte ejendomme betaler halvdelen af udgiften, de øvrige medlemmer af 
vejlauget betaler den anden halvdel af udgiften. 
 
Projektet udføres så snart tilladelsen foreligger.  
 
Parter 
Ansøger er Skovstien og Markvejen Vejlaug. 
 
Direkte berørte parter er: 
- ejer af matr.nr. 21ah, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 24) 
- ejer af matr.nr. 21bc, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 10) 
- ejer af matr.nr. 21aø, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 8) 
- ejer af matr.nr. 21aæ, Jegindø By, Jegindø (Markvejen 1) 
- ejer af matr.nr. 21k, Jegindø By, Jegindø (Skovstien3) 
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Øvrige parter er grundejere i Skovstien og Markvejen Vejlaug indenfor afgrænsningen af 
Bøhl grundvandssænkning. 
 
 
Høring 
Reguleringsprojektet har været sendt i 4 ugers høring i henhold til § 15 i bekendtgørelse 
om vandløbsregulering- og restaurering mv. Høringsperioden er forløbet fra den 26. marts 
til den 28. april 2021. 
 
Modtagne bemærkninger fra sommerhusejere i Bøhl har alene været positive bemærknin-
ger til projektet.  
 
Fra Struer Energi er modtaget høringssvar, hvor man med dette har ønsker at sikre sig, at 
Struer Energi, som pt. drifter grundvandssænkningen, i øvrigt ikke er økonomisk ansvarlig 
for anlæggets tilstand og drift.  
 
Afgørelsen ændrer ikke ved ansvarsforholdet omkring grundvandssænkningen, hvor Stru-
er Energi fortsat ikke er ansvarlig for anlæggets kapacitet, men alene efter aftale med ejer-
ne (brugere), står for driften. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger som har givet anledning til ændringer i vilkårene. 
 
 
Vurdering  
Vurderingen foretages på baggrund af den modtagne ansøgning og senere modtagne op-
lysninger, samt vilkår stillet i tilladelsen. 
 
Struer Kommune vurderer ikke at drænprojektet påvirker øvrige afvandingsmæssige inter-
esser i området.  
 
Det drejer sig om et lille afvandingsprojekt, hvor fire små drænledninger kobles til områ-
dets grundvandssænkning.  
 
Der er i dag ikke konstateret afvandingsmæssige problemer ved grundvandssænkningens 
hovedledning eller pumpe. Det er vurderet at der er tilstrækkelig kapacitet i grundvandss-
ænkningen. Afvandingen for de øvrige sommerhuse påvirkes dermed ikke. Udledningen til 
Limfjorden vil være stort set uændret og vurderes ikke at påvirke området negativt. 
 
Projektarealet ligger udenfor §3 beskyttede naturområder og vurderes ikke at have miljø-
mæssige konsekvenser. 
 
På baggrund af ovenstående er det Struer Kommunes samlede vurdering, at drænet kan 
etableres uden væsentlige afvandingsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. 
 
 
Forholdet til anden lovgivning 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter) 
Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade ar-
ter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune. 
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- Spidssnudet frø 
- Stor vandsalamander 
- Strandtudse 
- Odder  
- Birkemus 
- Småflagermus 
- Markfirben 
 
Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV-arter i projektområdet. Projek-
tet vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af disse arter og deres levesteder, pga. 
projektets karakter og fordi arealets nuværende status som sommerhusområde ikke udgør 
et egnet habitat for bilag IV-arterne. 
 
Natura 2000 
Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område.  
Drænene etableres cirka 100 m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, 
som er N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.  
 
Grundvandssænkningens har udløb til samme Natura2000-område. Særligt på baggrund 
af projektets karakter, vurderes det, at drænprojektet ikke vil påvirke arter og naturtyper på 
Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag negativt. Projektet vil ikke hindre, at en gunstig 
bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Projektet berører ikke arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens5 § 3, og vandløbet er 
i sig selv ikke omfattet af § 3 beskyttelsen. Projektet kræver derfor ikke en dispensation ef-
ter § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Okkerloven 
Projektområdet ligger udenfor okkerpotentielt område. Det vurderes at der ikke er risiko for 
okkerudledning. 
 
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 6. maj 
2021. 
 
Klagefristen er den 3. juni 2021. 
 
Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må god-
kendelsen ikke udnyttes på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Klage 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet.  
 

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse 

http://www.struer.dk/
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Klageberettigede er ansøger, enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig 
interesse i sagen, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Klageportalen 
kan tilgås via www.borger.dk, www.virk.dk eller  www.naevneneshus.dk.   
  
Vejledning om gebyr, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljø og Fødevareklagenæv-
nets hjemmeside på www.naevneneshus.dk.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
En rettidig klage har opsættende virkning for reguleringstilladelsen, indtil klagenævnets af-
gørelse foreligger, medmindre klagenævnet beslutter andet. Dette betyder, at du ikke må 
udføre reguleringen, før klagenævnet har truffet en afgørelse i sagen. 
 
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). 
 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du rette henvendelse til undertegnede på tlf. 
96848447 eller på mail, teknisk@struer.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
Elsebet Bondgaard 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 - detailprojekt 
 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:teknisk@struer.dk
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Afgørelsen er sendt til følgende parter 
 
Formand for Skovstien og Markvejen Vejlaug 
Struer Energi Spildevand 
 
Grundejere, som er en del af vejlauget, hvor der etableres dræn: 
- ejer af matr.nr. 21ah, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 24) 
- ejer af matr.nr. 21bc, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 10) 
- ejer af matr.nr. 21aø, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 8) 
- ejer af matr.nr. 21aæ, Jegindø By, Jegindø (Markvejen 1) 
- ejer af matr.nr. 21k, Jegindø By, Jegindø (Skovstien 3) 
 
Øvrige grundejere, som er en del af vejlauget: 
- Skovstien 2, 5-7, 9,11-12, 15-23 og 25-37 
- Markvejen 2-5, 7 og 9 
 
Øvrige parter: 
Miljøstyrelsen   
 mst@mst.dk 
Miljøstyrelsen, Midtjylland   
 mjy@mst.dk  
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest mail@fisk-st.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk   

  dnstruer-sager@dn.dk    
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com 
Dansk Ornitologisk Forening  natur@dof.dk 

  struer@dof.dk   
Danmarks Sportsfiskerforbund  post@sportsfiskerforbundet.dk  

  lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
  himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 

Struer Kystfiskerforening af 1990  soren@dalgaard-christrup.dk  
Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum def@entoweb.dk 
Friluftsrådet   limfjordsyd@friluftsraadet.dk  

  ajj-7600@webspeed.dk  
Slots- og Kulturstyrelsen   post@slks.dk  
Holstebro Museum mette.klingenberg@holstebro-museum.dk  
 
 
 
 
   
 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:mjy@mst.dk
mailto:mail@fisk-st.dk%20
mailto:dn@dn.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:natur@dof.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk%20
mailto:soren@dalgaard-christrup.dk
mailto:def@entoweb.dk
mailto:limfjordsyd@friluftsraadet.dk
mailto:ajj-7600@webspeed.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:mette.klingenberg@holstebro-museum.dk%20
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Bilag 1. Detailbeskrivelse af drænprojekter 
 

 
Markvejen 1 
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Skovstien 8 og 10 
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Skovstien 3 
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Skovstien 24 


