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TILSLUTNINGSTILLADELSE 
Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 3 til tilslutning af uforurenet tag- 
og overfladevand fra nyopført butikshus og tilhørende parkeringsarealer.    
 

 
Figur 1 Afløbsplan 

  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse 
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Ansøgning 
Møller Nielsens Tegnestue har den 15. december 2020, på vegne af Hjerm Butikshus 
ApS, ansøgt om tilslutningstilladelse til uforurenet tag- og overfladevand. Der ansøges om 
tilslutning til Struer Energi Spildevands regnvandskloak via et underjordisk rørbassin.  
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Afgørelse 
Struer Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse, via forsinkelsesbassin og opstuv-
ningsvolumen på parkeringsareal, til uforurenet tag- og overfladevand fra det ansøgte are-
al på 3400 m2 beliggende på Vestre Hovedgade 36, 7560 Hjerm, matr.nr. 4a, Hjerm Hede, 
Hjerm.  
Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.  
Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:  

Vilkår  
Generelt 
1. Regnvandssystemet skal dimensioneres, etableres og placeres som beskrevet i an-

søgningen samt supplerende oplysninger, såfremt det ikke er ændret ved vilkår i den-
ne tilladelse.  

 
2. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning eller nedsivning af olie eller kemikalier, 

skal afløbet straks afblændes og miljøvagten kontaktes via tlf. 112.  
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Struer Kom-
mune, indeholdende en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsen mod miljømæs-
sige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risi-
koen for nye uheld.  
 

3. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at eventuelt nødvendige øvri-
ge tilladelser indhentes.  

 
4. Senest 14 dage efter anlægget er færdigetableret, skal det færdigmeldes til Struer 

Kommune på teknisk@struer.dk 
 
5. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.  
 
6. Et eksemplar af denne tilladelse samt den opdaterede kloakplan skal altid være tilgæn-

gelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og øvrige ansatte skal være 
bekendt med tilladelsens vilkår.  

 
7. Struer Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed på projektet. 
 
8. Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan til-

synsmyndigheden i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde supplerende vilkår.  
 
Anlægsfasen 
9. Under anlægsarbejdet skal det sikres, at der ikke sker afledning af materialer til regn-

vandskloakken.  
 

10. Hvis der konstateres jordforurening under anlægsprocessen, skal Struer Kommune 
kontaktes og arbejdet standses. 

 
11. Ved behov for midlertidig oppumpning af grundvand, skal Struer Kommune kontaktes.  
 
Udformning og dimensionering 
12. Det skal sikres, at der sker en effektiv afledning af vand til afløb og bassin, og der ikke 

sker overløb til arealer udenfor projektområdet.   
 

mailto:teknisk@struer.dk
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13. Der må ikke ske indløb fra arealer beliggende udenfor projektområdet til det ansøgte 
regnvandssystem.   

 
14. Det befæstede areal, der afledes fra, må maksimalt være 3400 m2. 
 
15. Der må maksimalt afledes 10 l/s til Struer Energis regnvandskloak.  
 
16. Der skal etableres en vandbremse til regulering af tag- og overfladevandet inden afled-

ning til regnvandskloakken.  
 
17. Der skal etableres et opsamlingsvolumen til opmagasinering af tag- og overfladevand 

på mindst 82 m3. En del af opsamlingsvolumenet skal være et rørbassin på mindst 
44,8 m3 og det øvrige volumen skal sikres ved opstuvning på parkeringsarealet.  

 
18. Der skal etableres et sandfang inden indløb til bassinet.  
 
Krav til tag- og overfladevandets indhold af forurenende stoffer 
19. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt til-

føres regnvand i forbindelse med afstrømning på tag, veje, parkeringspladser mv. eller 
have en væsentlig anden sammensætning. 
 

Drift og vedligeholdelse 
20. Det er ejendommens ejer, der står for vedligeholdelse og oprensning af bassinet samt 

tilhørende sandfang og brønde.   
 

21. Sandfang skal oprenses når de er ½ fyldte, dog mindst 1 gang om året.  
 

22. Ved oprensning kontrolleres sandfangene for fejl og mangler. Konstateres der fejl skal 
dette udbedres.  

 
23. Bassinet skal kontrolleres 1 gang om året og renses efter behov, dog min. 1 gang hvert 

5. år. 
 
24. Slam fra sandfang og bassin skal håndteres i henhold til Struer Kommunes til enhver til 

gældende regulativ for erhvervsaffald.  
 
25. Vandbremsen skal kontrolleres efter behov, dog min. 1 gang om året.  
 
26. Der skal føres driftsjournal for anlægget:  

a. Oplysninger om tidspunkt for kontrol med og tømning af bassin, sandfang, 
brønde og vandbremse. Den registrerede fyldningsgrad af sandfang og bassin 
noteres.  

 
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.  

Projektbeskrivelse 
I forbindelse med etablering af et nyt butikshus med tilhørende parkeringsarealer ansøges 
der om tilslutning af tag- og overfladevand dels via opstuvning på parkeringsarealer og 
dels via et underjordisk rørbassin til Struer Energi Spildevands regnvandskloak.  
Der afledes fra et reduceret areal på 3400 m2.  
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Kapaciteten i Struer Energis eksisterende regnvandskloak gør, at der maksimalt direkte 
kan tilledes 10 l/s. Der er ansøgt om at etablere et bassin på 44,8 m3 samt opstuvning på 
parkeringsareal af 37,2 m3 til forsinkelse af det resterende vand. Afledningen styres vha. 
en vandbremse. 

Miljøvurdering 
Miljøteknisk vurdering 
Beliggenhed og planforhold 
Projektområdet udgør et areal på 4800 m2 og er omfattet af Kommuneplanens rammeom-
råde 4 c 1 – Centerområde Østre og Vestre Hovedgade, Hjerm. Gældende lokalplan for 
området er lokalplan L337 – Dagligvarebutik i Hjerm. Projektområdet er desuden beliggen-
de i kloakopland C5 i Struer Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret 
med hhv. spildevands- og regnvandsledning. 
 
Ejendommens sanitære spildevand afledes til Struer Energis spildevandskloak mens tag- 
og overfladevand afledes til regnvandskloakken.  
 
Projektet vurderes ikke at være i strid med planforholdene for området. 
 
Afledning af tag- og overfladevand 
Afløbsvandføring 
Struer Energis regnvandskloak kan aftage 10 l/s, som hermed er den maksimale tilladte af-
løbsvandføring. Den resterende del af vandet forsinkes delvis i et tæt underjordisk rørbas-
sin og dels ved opstuvning på parkeringspladsen, inden det afledes til regnvandskloakken. 
Afløbsvandføringen og mængden af tilført vand forøges i forhold til den nuværende afled-
ning.  
 
Dimensionering af opstuvningsvolumen  
Der er ansøgt om at etablere et opstuvningsvolumen på i alt 82 m3.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at det ansøgte volumen er tilstrækkeligt til, at det kan opmagasinere den 
mængde vand, der skal forsinkes.  
Da der foruden bassin etableres vandbremse, vurderes det, at afledningen ikke vil overbe-
laste regnvandskloakken. 
 
Nedsivning af tag- og overfladevand 
Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforurening i projektområdet, men området er omfattet med krav 
om analyser.  
 
Lokale grundvandsforhold 
Opstuvningsvolumenet etableres delvist som et tæt rørbassin og dels som opstuvning på 
parkeringsarealer befæstet med belægningssten. Parkeringsarealerne etableres med 
dræn under belægningsstenene, så eventuel nedsivning vil blive ledt via dræn til regn-
vandskloakken, så opstuvning vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene. 
 
Bassinet etableres inden for et område med drikkevandsinteresser (OD), men hverken in-
den for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsopland. Der fin-
des ikke drikkevandsboringer indenfor 300 meter fra bassinet. Der findes dog boringer 
med ukendt anvendelse.  
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Vurdering 
Struer Kommune vurderer, at opmagasinering i bassinet og på parkeringsarealerne ikke vil 
give anledning til påvirkning af grundvandet eller drikkevandsforsyninger i området.  
 
Vandrammedirektivet. Vandområdeplaner og målsatte recipienter 
Tilslutningen til Struer Energis regnvandskloak vurderes ikke at medføre en væsentlig æn-
dring i udledningen til Hjerm Bæk, hverken i anlægs- eller driftsfasen.    
 
Beskyttet §3 natur 
Der findes ingen beskyttede §3 naturtyper i tilknytning eller i nærhed en af projektet.   
  
Nærmeste §3 natur er en sø, beliggende ca. 190 meter nordøst for projektområdet.  
  
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og bilag IV arter 
Nærmeste natura 2000 område nr. 62 ”Venø, Venø Sund” beliggende cirka 6,8 km væk fra 
projektet.  Områdets udpegningsgrundlag fremgår af nedenstående tabel.  

 
 
Samlet naturmæssig vurdering af det ansøgte projekt 
Projektet ligger i stor afstand fra §3 beskyttet natur og natura 2000. Projektet vil hverken i 
anlægsfasen eller i drift have en påvirkning af §3 beskyttet natur og/eller Natura 2000 om-
rådet som helhed eller arter og naturtyper opført på udpegningsgrundlaget.  

Forhold til anden lovgivning 
Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. 
Eventuelle øvrige tilladelser, skal indhentes særskilt.  
 
VVM 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 b – Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse 
af butikscentre og parkeringsanlæg samt punkt 10 g – Dæmninger og andre anlæg til opst-
uvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), i miljøvur-
deringsloven2 
 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Struer Kommune har truffet afgørelse om, at realisering af projektet ikke forventes at få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurde-
ringspligt. Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i miljøvurderingsloven.  
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 
04.03.2021. 
 
Museumsloven 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumsloven § 
27, stk. 23, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig 
skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96115010. 

Høringsbemærkninger 
Ansøger og dennes rådgiver samt sagens parter i øvrigt har haft et udkast til tilladelsen i 
høring. 
Struer Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger. 
 

Bekendtgørelse og klagevejledning 
Klagevejledning 
Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over denne afgørelse. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der kan logges på 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.  
Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/orga-
nisation.  
 
Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. dette gælder også for en anmod-
ning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i 
alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.  
 
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 frita-
get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
  
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgen-
de hverdag. 
  
Klagefrist for denne afgørelse er senest den 01.04.2021kl. 23.59. 
 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 

http://www.struer.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og inde-
bærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.  
 
Søgsmål 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen. Reglerne for 
hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven4, 
offentlighedsloven5 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger6 
 
Annoncering 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 
04.03.2021. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejlednin-
gen.  
 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 
Møller Nielsens Tegnestue, e-mail per@mntarkitekter.dk  
Hera Consult, e-mail hr@hera-consult.dk 
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord p-nummer 1003398533 
Struer Energi Spildevand A/S cvr.nr. 33053622 

Bilag 
Bilag 1 Afløbsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven 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 oplysnin-
gerne er forkerte. 

- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. 
Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 
4 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven 
5 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen 
6 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 
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