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AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL UDLÆGNING AF STEN OG GRUS I 
FÆLLEDKÆR BÆK 
 
Struer Kommune, Plan og Miljø har modtaget en ansøgning om udlægning af sten 
og grus på en cirka 50 meter lang strækning af det offentlige vandløb Fælledkær 
Bæk svarende til strækningen station 1.667-1.718 m.   
 
Udlægningen af sten og grus sker for at sikre vandløbets brink og bund mod ero-
sion på en strækning i forbindelse med omlægning af regnvandshåndteringen på 
Kirketoft 1 i Asp (matr. 13cv Østerby, Asp). 
 
Afgørelse 
Struer Kommune har foretaget en screening af projektet (bilag 1).  
 
Miljøvurderingen viser, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og der-
for ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2 pkt. 10f i Lovbekendtgørelse om miljøvur-
dering1. 
 
Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering ud fra kriterierne i 
lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet 
ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan kræve andre tilladelser og dis-
pensationer efter anden lovgivning, før det må gennemføres.  
 
Afgørelse efter vandløbsloven meddeles samtidig med denne afgørelse. 
 
Beskrivelse af projektet 

 
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 

27. oktober 2021 
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Der er søgt om at udlægge i alt cirka 7 m3 sten og grus til sikring af vandløbs brink 
og bund ved 3 regnvandsudløb i Fælledkær Bæk.  
 
Projektbeskrivelse og beliggenhed fremgår af den reguleringsafgørelse, der er 
meddelt og offentliggjort samtidigt med denne miljøvurdering. 
 
Vurdering 
Projektet er VVM-screenet for at afgøre, om projektet vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
Samlet set vurderes det, at udlægningen af sten og grus ikke medfører væsentlig 
påvirkning af hverken vandløbet eller det omkringliggende miljø, og at projektet 
ikke vil give miljøpåvirkninger i en grad der er VVM-pligtig. 
 
Offentliggørelse og klagefrist  
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 5. 
maj 2022.  
 
Klagefristen er den 2. juni 2022. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet over retlige spørgsmål (§ 49).  
 
En klage kan indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse 
i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som ho-
vedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige bruger-
interesser inden for arealanvendelsen (§ 50).  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt (§ 51). Er afgørel-
sen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den ef-
terfølgende 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 klagepor-
talen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-
ningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 



Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-
mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01. 
 
Opsættende virkning 
Ved rettidig klage (§ 49, stk. 1), kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at 
afgørelsen ikke må udnyttes (§ 53). 
 
Søgsmål 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder ef-
ter afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at 
den endelige afgørelse foreligger (§ 54). 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Center for Plan og Miljø 
 
 
Oversigt over bilag 
Bilag 1 – Kort over projektområdet  
Bilag 2 – VVM-screeningsskema 
 
 
Afgørelsen er sendt til  
Ansøger 
Penta Byg A/S og Asp Friplejehjem, Kirketoft 1, Asp. 
 
Berørte lodsejere 
- ejer af matr.nr. 13cq Østerby Asp (Kirketoft 21, Asp) 
- ejer af matr.nr. 13cx Østerby Asp (Kirketoft 3, Asp) 
- ejer af matr.nr. 17d Østerby Asp (Grønt område ejet af Struer Kommune) 
- ejer af matr.nr. 5q Østerby Asp (Højrisvej 6, Asp). 
 
Foreninger og myndigheder 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest   
Danmarks Naturfredningsforening   
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  
Dansk Ornitologisk Forening   
Danmarks Sportsfiskerforbund   
Struer Kystfiskerforening af 1990   
Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum  
Friluftsrådet   
Holstebro Museum 
Slots- og Kulturstyrelsen 



 
Bilag 1. Kort over projektområde 
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Bilag 2. VVM-screeningsskema 
Kan projektet få en indvirkning på mil-
jøet med hensyn til følgende kriterier 

Ja Nej Bemærkninger 

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

   

a. Hele projektets dimensioner og udformning  

x 

Formålet med udlægning af sten og grus 
på den pågældende strækning af vandlø-
bet er sikring af de miljømæssige forhold 
i vandløbet i forbindelse med ændringen 
af regnvandshåndteringen på Kirketoft 1, 
Asp.  
Analysens konklusion viser at vandløbet 
er hydraulisk robust og at den økologiske 
tilstand er stabil ”god”, men at vandløbet 
er fysisk sårbart. Vandløbet må antages 
at være erosionstruet ved større ned-
børshændelser grundet de dårlige fysiske 
forhold. Ved at udlægge grus og sten i et 
slynget forløb, og eventuelt suppleret 
med enkelte fos-nakker, kan udledningen 
på 99,9 l/s accepteres. Erosionsrisikoen 
reduceres yderligere ved at fordele ud-
ledningen på 3 udløb, så bundpåvirknin-
gen mindskes. 
 
Der foretages en udjævning af vandløbs-
bunden, hvor den ligger væsentligt over 
den regulativmæssige bund. 

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller god-
kendte projekter 

 

x 

Udlægningen af sten og grus sker i for-
bindelse med ombygning og udvidelse af 
Kirketoft 1 (Asp Friplejehjem). Der er den 
25. september 2020 meddelt en udled-
ningstilladelse til en afløbsvandføring fra 
bassin fordelt på 3 afløb, der samlet ikke 
må overstige 99,9 l/s. 
 

c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jord-
bund, vand og biodiversitet 

 
x 

Der udlægges 7 m3 grus og 4 m3 sten i 
alt på den cirka 50 meter lange stræk-
ning. 

d. Affaldsproduktion  x Der dannes ikke affald i forbindelse med 
projektet. 

e. Forurening og gener  x Projektet giver ikke anledning til forure-
ning eller betydende gener. 

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som 
er relevante for det pågældende projekt, herunder 
sådanne som forårsages af klimaændringer, i over-
ensstemmelse med videnskabelig viden 

 

x 

Der er ingen risici for større ulykker eller 
katastrofer af betydning for projektet. 

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

 x Projektet vil ikke kunne påvirke menne-
skers sundhed. 

2. Projektets placering.  
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områ-
der, der kan forventes at blive berørt af projektet, 
skal tages i betragtning, navnlig: 

 

 

 

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse  

x 

Projektstrækningen er beliggende i 
byzone. Den er både § 3 beskyttet og 
målsat ifølge gældende vandområdeplan. 
Der sker ingen ændring af arealanven-
delsen. 

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, 
vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, 
kvalitet og regenereringskapacitet i området og det-
tes undergrund 

 

x 

Det vurderes, at der ikke er naturressour-
cer i området der påvirkes. 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 6 af 6

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærk-
somhed på følgende områder: 

   

i) Vådområder, områder langs bredder, 
flodmundinger 

 

x 

Projektet vil ikke påvirke vådområder el-
ler områder langs vandløbsbredden på 
lang sigt.  Under projektarbejdet kan der 
ske skader på vandløbsbrink eller -bund. 
Der bliver stillet vilkår om udbedringer af 
eventuelle skader. 
 

ii) Kystområder og havmiljøet  x Berører ikke kystområder og havmiljø.  
iii) Bjerg- og skovområder  x Berører ikke bjerg- og skovområder. 
iv) Naturreservater og -parker  x Berører ikke naturreservater og -parker. 
v) Områder, der er registreret eller fredet 

ved national lovgivning; Natura 2000-
områder udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og direk-
tiv 2009/147/EF 

 

x 

Fælledkær Bæk er §3 beskyttet, og det 
er vurderet, at projektet vil kunne for-
bedre forholdene i vandløbet. 
Der er mere end seks km til nærmeste 
Natura 2000-område. 

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 

Det foreløbige miljømål for den samlede 
økologiske tilstand i Fælledkær Bæk er i 
basisanalysen for vandområdeplaner 
2021-2027 fastlagt til god økologisk til-
stand.  
Struer Kommune vurderer, at udlægnin-
gen af sten i vandløbet vil kunne med-
virke til at forbedre den økologiske til-
stand i vandløbet. Det vurderes derfor 
også, at projektet ikke vil være til hinder 
for målopfyldelse. 

vii) Tætbefolkede områder  

x 

Projektet er beliggende i byzone tæt på 
beboelser. Under selve projektudførelsen 
vil der kunne forekomme støj, men dette 
vil være kortvarigt. 

viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, 
kulturel eller arkæologisk betydning 

 

x 

Projektstrækningen ligger indenfor et 
areal der i kommuneplanen er udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø. Projektet vil 
kun berøre vandløbsarealet. Derfor vil 
hverken kulturelle, arkæologiske eller 
landskabelige interesser blive påvirket af 
projektet. 

3. I relation til faktorer nævnt i § 20, stk. 4 
 

   

a) Befolkningen og menneskers sundhed  x Der sker ingen påvirkning af befolkning 
eller menneskers sundhed 

b) Den biologiske mangfoldighed med 
særlig vægt på arter og naturtyper, der 
er beskyttet af EU direktiv 92/43/EØF 
(Natura 2000 + bilagsarter) og EU fug-
lebeskyttelsesdirektiv 2009/147/EF  

 

x 

Projektet forventes at have en positiv ef-
fekt på den biologiske mangfoldighed.  

c) Jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima 

 
x 

Jordbund, vandforhold, luft og klima vur-
deres ikke at vil blive påvirket negativt el-
ler væsentligt som følge af projektet. 

d) Materielle goder, kulturarv og landskab  x Der sker ingen påvirkninger. 
e) Er der samspil mellem ovenstående 

faktorer? 
 x Det er vurderet, at der ikke er samspil 

mellem ovenstående faktorer. 
 


