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TILLADELSE TIL ETABLERING AF NEDSIVNINGSBASSINER  
 
Struer Kommune meddeler tilladelse til etablering af et bassin til nedsivning af drænvand 
og overfladevand. 
 
Tilladelsen til etablering af et nedsivningsbassin er givet efter miljøbeskyttelseslovens1 
 § 19 pkt. 3 og spildevandsbekendtgørelsens2 § 40.  
 
Tilladelsen 
Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:  
 
1. 

 
Der skal etableres et nedsivningsbassin på 336 m3.  
 

2. Bassinet skal have sø-lignende karakter og bassinet skal gro naturligt til. Den 
naturlige vegetation skal bevares, så det sikres at vandet passerer en iltet 
rodzone inden nedsivning. 
 

3. Bassinernes skråningsanlæg må ikke være stejlere end 1:3 (anlæg 3). 
 

4. Der må kun ledes de mængder drænvand og overfladevand fra ekstremregn til 
bassinet, som fremgår af ansøgningen. 
 

5. Rørindløb i bassinet skal sikres mod erosion med sten eller lignende. 
 

6. Vandet, der ledes til bassinet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der 
normalt forekommer i dræn- og overfladevand fra boligområder.  
 

7. Bassinet må ikke give anledning til overfladisk afstrømning, overfladegener 
eller gener i øvrigt for naboejendomme. 
 

8 Bassinet skal vedligeholdes og oprenses, så opbevaringskapaciteten, der 
fremgår af vilkår 1, løbende opretholdes. Oprensningen skal foregå så kun 
halvdelen af bassinet oprenses ad gangen (af hensyn til plante- og dyreliv). 
 

9. Oprensningsmaterialet skal bortskaffes efter anvisninger fra Struer Kommune 
og efter gældende lovgivning. 

 
1 Miljøbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25-11-2019 om miljøbeskyttelse  
2 Spildevandsbekendtgørelsen – Bek. nr. 1317 af 04-12-2019 om spildevandstilladelser 
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10. 

 
Når bassinet er etableret, skal den ansvarlige for etableringen, færdigmelde til 
Struer Kommune, Plan og Miljø. 
 

11. Den ansvarlige for drift og vedligeholdelse af bassinet er NordVestBO og over-
tages af den kommende grundejerforening, når den er oprettet. 
 

 
Hvis der senere ønskes ledt yderligere vand til nedsivningsbassinet, f.eks. tagvand, 
vejvand eller vand fra omfangsdræn, vil dette kræve en forudgående tilladelse fra Struer 
Kommune. 
 
Beskrivelse af det ansøgte 
I forbindelse med byggemodning i Gartnerlunden, Bremdal, har murerfirmaet Jens Vinder-
slev A/S, ansøgt om at etablere et bassin til nedsivning af drænvand og overfladevand fra 
ekstremregn. 
 
Nedsivningsbassinet etableres på matr.nr. 1c, Den østlige Del, Resen.  
 
Ved placeringen af nedsivningsbassinet er der i stor udstrækning taget hensyn til de eksi-
sterende strømningsveje og lavninger. 
 
Regnvand, der opsamles ved mindre regnskyl, skal bortledes via regnvandskloaken. 
Regnvandskloaken dimensioneres til en 5 års hændelse.  
 
For at klimasikre området, er der brug for yderligere afledning af terrænvand ved ekstrem-
regn. Til dette formål etableres en åben grøft til terrænvand parallelt med Fjordvejen og 
dræn til afledning af det overfladevand, der siver ned omkring bebyggelsen i den nordvest-
lige del af området. 
 
Det opsamlede vand ledes til et nedsivningsbassin i den sydlige del af området. 
 
Bassinet vil kunne rumme 336 m3. Skråningsanlæg bliver 3, da der er udfordringer i for-
hold til pladsen. Den maksimale vanddybde i bassinet bliver 1,4 m ved fuldt bassin. Der vil 
blive etableret overløb fra bassinet til et regnvandsbassin ved siden af. Regnvandsbassi-
nets kant etableres lavere end drænbassinets overløbskant. Drænbassinet vil have en 
nedsivende, rensende samt forsinkende effekt (ved overløb). Der vil ikke stå permanent 
vand i bassinet. 
 
Regnvandskloaksystemet i området dimensioneres til en 5 års hændelse. Nedsivnings-
bassinet skal derfor håndtere vand fra det terrænvand, der løber videre ud i den åbne grøft 
eller i drænene omkring den nordligste bebyggelse. 
 
Oplysninger fra ansøgningen: 

 Bassin til 
nedsivning  

Befæstet areal  1,26 

Sikkerhedsfaktor klima 1,5 

Hydrologisk reduktionsfaktor (ekstremregn) 1 

T10 (fraregnet T5 som kloakken tager) 51,03 
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T50 (fraregnet T5 som kloakken tager) 238,14 

T100 (fraregnet T5 som kloakken tager) 334,53 

Drænvand ved antagelsen om at 30 % af oplandet afdræner [m3] 5103 

Areal bund [m2] 67 

Areal top [m2] 473 

Bassinets vådvolumen [m3] 336 

Bassinets vanddybde [meter] 1,4 

 
Det er oplyst, at jordbundsforholdene er fint eller gruset sand. Ansøger har vurderet at 
nedsivningsegnetheden er god.  
 
Grundvandet træffes ca. 2,3 meter under fremtidig bassinbund.  
 
Der er ikke udført nedsivningstests, men der er i beregningerne anvendt en k-værdi fra et 
projekt med nogenlunde tilsvarende jordbundsforhold. 
 
Vurdering og begrundelse for afgørelsen 
Miljømål og indsatsprogrammer for overfladevand 
Målsætningen for Kilen i vandområdeplanerne 2015-2021 er god økologisk tilstand. 
Vandet fra bassinerne nedsives og vil derfor ikke kunne påvirke tilstanden i Kilen. 
 
Afstanden fra nedsivningsbassinerne til Kilen skal være min. 25 meter (jf. spildevandsbe-
kendtgørelsens § 40). Da afstanden til Kilen er ca. 100 meter eller mere fra de to bassiners 
placering, er dette afstandskrav opfyldt. 
 
Grundvandsinteresser 
Bassinerne placeres udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingso-
plande til vandværker, områder udpeget som særligt indsatsområde for nitrat og bor-
ingsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ingen boringer tæt på bassinerne og der er 
ingen boringer nedstrøms, hverken med hensyn til overfladeafstrømning eller grundvands-
strømninger.  
 
Ifølge retningslinjerne i lokalplan 338 er nedsivning af overfladevand indenfor 300 meters 
afstand fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk kun mulig, hvis der forud er 
foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til grundvandsressourcen. 
Da der er cirka 600 meter til nærmeste vandværksboring, er det vurderet, at der ikke er 
risiko for forurening af grundvandsressourcen fra de 2 nedsivningsbassiner. 
 
Hydrogeologiske forhold 
Struer Kommune vurderer, at der er redegjort tilstrækkeligt for bassinernes nedsivningsev-
ne og grundvandsforholdene. 
 
Rensningsevne 
For at sikre, at vandet passerer en iltet rodzone, før det nedsives, er der stillet vilkår om 
beplantning af nedsivningsbassinet. En sådan renseforanstaltning vurderes i dette område 
at være tilstrækkelig forud for nedsivning af drænvand og overfladevand. 
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Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Efter habitatbekendtgørelsens3 § 6 skal der forud for meddelelse af en nedsivningstilladel-
se foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer 
og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt. 
 
Vurderingen fremgår af den screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven, der er truffet 
samtidigt med denne afgørelse.  
 
Samlet vurdering 
Struer Kommunes samlede vurdering er følgende:  

1. Tilladelsen er ikke i strid med områdets vandforsynings-, spildevands- og kommu-
neplaner og med bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grund-
vandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedi-
strikter. 
 

2. De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risi-
ko for forurening af anlæg til indvinding af vand. 
 

3. Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anven-
delige til vandforsyningsformål. 
 

4. Nedsivningen er ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vand-
løb, søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål 
udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kan opfyldes. 
 

5. Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter. 
 

6. Projektet vil ikke have en væsentlig påvirkning på bilag IV- arter eller nærmeste 
Natura 2000 område. Områdets økologiske funktionalitet for bilag IV- arter vurde-
res ikke at blive forringet af projektet. 
 

Forholdet til anden lovgivning 
Lokalplan 338 
Efter retningslinjerne i lokalplanen må der indenfor lokalplanområdet etableres forsinkel-
sesbassiner eventuelt forbundet via overløb og åbne regnvandsrender. Ifølge lokalplanen 
for området skal nedsivnings- og regnvandsbassinerne anlægges med sø-lignende karak-
ter.  
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte med de stillede vilkår opfylder dette 
krav. 
 
Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven 
Projektet er omfattet af følgende punkter på miljøvurderingslovens bilag 2: 
 
10 g) ”Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter 
som ikke er omfattet af bilag 1)”. 
 

 
3 Habitatbekendtgørelsen - Bek. nr. 1595 af 06-12-2018 om udpegning og administration af interna-

tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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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 efter § 21 i miljøvurderingsloven4.  
 
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside samtidigt med denne afgø-
relse. 
 
Tilbagekaldelse af tilladelsen 
Tilladelsen til nedsivning kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af 
hensyn til (miljøbeskyttelseslovens § 20): 

• fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 
• gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med 

en spildevandsplan, 
• miljøbeskyttelse i øvrigt. 

 
Frist for udnyttelse 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Høring 
Ansøger har haft et udkast til tilladelsen i høring. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 8. febru-
ar 2021. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Klage 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at 
have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og 
myndigheder som anført i underretningslisten i denne afgørelse. 
 
Klagefristen for denne afgørelse er senest den 8. marts 2021 kl. 23.59 
 
En klage skal indsendes gennem Klageportalen til Struer Kommune. Du finder et link til 
klageportalen på forsiden af www.naevneneshus.dk.  
 
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune i klageportalen. 
  
Der er fastsat et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er 
en borger eller en virksomhed eller organisation.  
 
Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmod-
ning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behand-
ling 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 fri-
taget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen 

 
4 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM) 

http://www.struer.dk/
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til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og 
indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladel-
sen.  
 
Søgsmål 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal efter miljøbeskyttelseslovens § 101 væ-
re 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 forvaltningsloven5, offentlighedslo-
ven6 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger7. 
 
Følgende er underrettet om afgørelsen:  
Struer Energi Spildevand A/S 
NordVestBO, Holstebro 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening Struer 
Banedanmark 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Ingeniør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 - Forvaltningsloven (med senere ændringer) 
6 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen 
7 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger 

http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 1 Oversigtskort over projektområdet 
 
Dræn rundt om nordlig bebyggelse 
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Placering af nedsivningsbassin og regnvandsbassiner 
 

 

Nedsivningsbassin

Regnvandsbassin

Åben grøft


