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Ansøger og berørte parter 
Grundejere i Bøhl Sommerhusområde 
Skovstien og Markvejen Vejlaug 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGØRELSE OM AT DRÆNPROJEKT BØHL SOMMERHUSOMRÅDE, SKOVSTIEN 2, 4 og 6 SAMT 
Bøhlvej 7A og 7B, IKKE ER OMFATTET AF KRAV OM UDARBEJDELSE AF MILJØVURDERING 
 
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af:  
 

- en tæt ledning mellem eksisterende dræn og grundvandssænkningen, Bøhlvej 7A 
- dræn og tilkobling til grundvandssænkningen, Skovstien 2, 4 og 6 
- tæt ledning mellem eksisterende dræn med drænbrønd i vej og grundvandssænk-

ning, Struer Kommune (vejafvanding ved T-krydset Bøhlvej og Skovstien). 
 
Der søges om medbenyttelse af eksisterende grundvandssænkning i sommerhusområdet.  
 
Projektet skal sikre, at der sker en bedre afvanding af dele af sommerhusområdet. Fem 
grundejere har oplevet stigende problemer med vand på grunden og der er ved Bøhlvej 
problemer med afvandingen. 
 

 

DATO: 04-10-2021

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-6-21

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447
E: teknisk@struer.dk



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 7

Anmeldelsen er indgivet i henhold til bekendtgørelse af lov om Miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)1 i medfør af lov om planlægning. Projektet er 
omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelsen 
 
Ansøger må ikke påbegynde drænprojektet, før der er foretaget en vurdering af om projek-
tet er omfattet af krav om miljøvurdering og VVM-tilladelse.  
 
Samtidig med denne afgørelse meddeles tilladelse efter vandløbsloven2.  
 
 
Afgørelse  
Struer kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet drænprojektet, og på det 
grundlag fundet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1.  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurderingsrapport (VVM-proces).  
 
Der er den 4. oktober 2021, truffet afgørelse efter vandløbsloven, som meddeler den nød-
vendige tilladelse til drænprojektet i Bøhl Sommerhusområde, i området omkring Markvej-
en og Bøhlvej.  
 
 
Høring af berørte myndigheder 
Struer Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, som bliver berørt af pro-
jektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring i sagen. 
 
 
Vurdering  
Struer Kommune har foretaget en screening af projektet, som fremgår af vedlagte bilag 1.  
 
Afvandingsmæssige interesser 
Struer Kommune vurderer ikke at drænprojektet påvirker de øvrige afvandingsmæssige in-
teresser i området. Det drejer sig om et lille afvandingsprojekt, hvor drænledning og lukke-
de rør kobles til områdets grundvandssænkning. Det er vurderet at der er tilstrækkelig ka-
pacitet i grundvandssænkningen. Afvandingen for de øvrige sommerhuse påvirkes dermed 
ikke.  
 
Natur og overfladevand 
Drænvandet kobles på grundvandssænkningen, der via pumpe leder vandet direkte til Lim-
fjorden. Det vurderes at udledningen ikke påvirker området negativt. 
 
Projektarealet ligger udenfor § 3 beskyttede naturområder. 
 
Kommunen har ikke kendskab til udbredelsen af bilag IV-arter i området, men i Struer 
Kommune kan der bl.a. forekomme spidssnudet frø, stor vandsalamander, strandtudse, 
birkemus, odder, småflagermus og markfirben. Projektet vurderes ikke at have en negativ 
effekt på disse arter og deres levesteder, da arealets nuværende status som sommerhus-
grund ikke udgør et egnet habitat for bilag IV-arterne. 

 
1 LBK nr. 973 af 25. juni 2020 
2 LBK nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
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Dræn og tilkobling til eksisterende grundvandssænkning etableres omtrent 60-140 m fra 
nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde i Limfjorden, som er N28 Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Grundvandssænkningens udløb sker til sam-
me Natura2000-område. Alene på baggrund af projektets karakter er det vurderet, at 
drænprojektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter el-
ler naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag i negativ retning. Projektet vil 
ikke hindre, at en gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. 
 
Samlet vurdering 
Samlet set vurderes det, at drænprojektet, ikke medfører en væsentlig påvirkning af det 
omkringliggende miljø, hverken i sig selv eller i kumulation med andre tilsvarende projek-
ter. Projektet vil ikke give miljøpåvirkninger i en grad der er VVM-pligtig. 
 
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Afgørelsen offentliggøres den 4. oktober 2021 på Struer Kommunes hjemmeside 
www.struer.dk. 
 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagefristen er den 1. november 2021. 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Der kan klages over retlige spørgsmål i Struer Kommunes screeningsafgørelse.  
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse 
i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedfor-
mål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden 
for arealanvendelsen jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.  
 
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.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes. 
 
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 
Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til Elsebet Bondgaard, Plan og Miljø på tlf. 9684 
8447 eller via mail til teknisk@struer.dk.  
 
Med venlig hilsen 
Elsebet Bondgaard 

http://www.struer.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
mailto:teknisk@struer.dk
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Bilag 
Bilag 1 – VVM-screeningsskema 
 
Afgørelsen er sendt til  
Ansøgere og berørte grundejere 
Markvejen 2, 4 og 6 
Bøhlvej 7A og 7B 
Skovstien og Markvejen Vejlaug  
 
 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen, Midtjylland   
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 
Dansk kano- og kajakforbund 
Slots- og Kulturstyrelsen  
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BILAG 1 - SKEMA TIL BESTEMMELSE AF, OM PROJEKTET OMFATTET AF BILAG 2 JF. VVM-
LOVENS § 21, SKAL GENNEMGÅ EN MILJØKONSEKVENSVURDERING 
 
Skema 1 

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 ud-
formning 

 X 

Etablering af tre korte drænledninger 
/lukkede rør på to sommerhusgrunde 
og ved vej, samt tilslutning til grund-
vandssænkning med udløb i Limfjor-
den. 

b. Kumulation med andre eksisterende 
og/eller godkendte projekter 

 

X 

Der er i anden sammenhæng søgt 
om og tilladt, tilsvarende mindre 
drænprojekt indenfor samme som-
merhusområde. Det vurderes dog ik-
ke, at der er kumulation med disse 
lignende aktiviteter. 

c. Brugen af naturressourcer, særligt 
jordarealer, jordbund, vand og biodi-
versitet 

 
X 

Ikke relevant. 

d. Affaldsproduktion  X Ingen affaldsproduktion. 
e. Forurening og gener  

X 

Der vil være begrænset støv og støj 
fra maskiner i anlægsfasen. Gener-
ne vurderes ikke at være af væsent-
lig betydning for omgivelserne. 
Projektet sikrer, at de afvandings-
mæssige forhold er uændrede for 
omkringboende.   

f. Risikoen for større ulykker og/eller 
katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder så-
danne som forårsages af klimaæn-
dringer, i overensstemmelse med vi-
denskabelig viden 

 

X 

Ikke relevant. 

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

 
X 

Det vurderes, at der ikke er væsent-
lig risiko for menneskers sundhed 
som følge af projektet.  

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

 

 

 

a. Den eksisterende og godkendte are-
alanvendelse 

 X Ingen ændring af arealanvendelsen. 

b. Naturressourcernes (herunder jord-
bund, jordarealer, vand og biodiversi-
tet) relative rigdom, forekomst, kvali-
tet og regenereringskapacitet i områ-
det og dettes undergrund 

 X 

Ikke relevant. 
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c. Det naturlige miljøs bæreevne med 
særlig opmærksomhed på følgende 
områder: 

 
 

 

i) Vådområder, områder 
langs bredder, flodmun-
dinger 

 X 
Projektarealet ligger udenfor lav-
bundsjorde og arealer til potentielle 
vådområder. 

ii) Kystområder og havmiljø-
et 

 X Projektarealet ligger mere end 150 
m fra kystområder og havmiljø. 

iii) Bjerg- og skovområder  X Ligger ikke i bjerg- og skovområder. 
iv) Naturreservater og -par-

ker 
 X Ligger udenfor naturreservater og -

parker. 
v) Områder, der er registre-

ret eller fredet ved natio-
nal lovgivning; Natura 
2000-områder udpeget af 
medlemsstater i henhold 
til direktiv 92/43/EØF og 
direktiv 2009/147/EF 

 X 

Ligger udenfor fredede og internatio-
nale naturbeskyttelsesområder. Der 
er 60-140 m til nærmeste Natura 
2000-område.   

vi) Områder, hvor det ikke er 
lykkedes – eller med hen-
syn til hvilke det menes, 
at det ikke er lykkedes – 
at opfylde de miljøkvali-
tetsnormer, der er fastsat i 
EU-lovgivningen, og som 
er relevante for projektet 

 

X 

Drænprojektet vil ikke påvirke mil-
jøkvalitetsnormer. 

vii) Tætbefolkede områder X  Projektet ligger indenfor eksisteren-
de sommerhusområde.  

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

X  
Ligger udenfor fortidsminder og de-
res beskyttelseszoner. Ligger uden-
for bevaringsværdige landskaber. 

3. Arten af og kendetegn ved den po-
tentielle indvirkning på miljøet un-
der hensyn til projektets indvirkning 
på de i § 20, stk. 4 nævnte faktorer, 
idet der skal tages hensyn til: 

 

 

 

a) Befolkningen og menneskers sund-
hed 

 X Ingen påvirkning af befolkning eller 
menneskers sundhed. 

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

 X 

Projektet vil ikke have nogen påvirk-
ning af den biologiske mangfoldig-
hed. 

c) Jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima 

 

X 

Jordbund, vandforhold, luft og klima 
vurderes ikke at vil blive påvirket ne-
gativt eller væsentligt som følge af 
projektet. 

d) Materielle goder, kulturarv og land-
skab 

 X Ikke relevant. 

e) Er der samspil mellem ovenstående 
faktorer? 

 X Der vurderes ikke at være samspil 
mellem ovenstående faktorer. 
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Skema 2 
Arten af og kendetegn ved den po-
tentielle indvirkning på miljøet. 
Vurderes det fortsat jf. kryds i ja’er i 
skema 1, at projektet forventes at få 
en væsentlig virkning på miljøet i rela-
tion til: 
 

 
Punkt  
2 cvii 

 
Punkt  
2 cviii 

Indvirkningens størrelsesorden og 
rumlige udstrækning (f.eks. geografisk 
område og antallet af personer, der 
forventes berørt) 

Nej Nej 

Indvirkningens art Nej Nej 
Indvirkningens grænseoverskridende 
karakter Nej Nej 

Indvirkningens intensitet og komplek-
sitet Nej Nej 

Indvirkningens sandsynlighed Nej Nej 
Indvirkningens forventede indtræden, 
varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej 

Kumulationen af projektets indvirknin-
ger med indvirkningerne af andre eksi-
sterende og/eller godkendte projekter 

Nej Nej 

Muligheden for reelt at begrænse ind-
virkningerne Nej Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


