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TILLADELSE TIL ETABLERING AF SIKRINGSKAR VED TRANS-
FORMERSTATION 

Holstebrovej 64, 7600 Struer beliggende på matrikel nr. 94b 
 
 

 
Figur 1. Placering af sikringskar markeret med orange på matrikel nr. 94b, 7600 Struer.  

 
COWI har den 29. november 2022 på vegne af Vestjysk Net Service A/S, ansøgt om tilla-
delse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af sikringskar under transformere og 
slukkespoler i forbindelse med flytning af transformere og slukkespoler på Holstebrovej 64. 
Matriklen ses på ovenstående figur 1.  
 
Matriklen anvendes som transformerstation.  
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Afgørelse 
 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering 
af sikringskar under transformere og slukkespoler på Matrikel nr. 94b, Holstebrovej 64, 
7600 Struer, på nedenstående vilkår.  
 
Tilladelsen er givet på baggrund af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.  
 
 
Vilkår 
 
Struer Kommune vurderer, at projektet er af en sådan karakter, at tilladelse uden vilkår er 
miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig. Det skal dog bemærkes, at gældende regler omkring 
jordflytning og jordhåndtering på kortlagt areal skal følges jf. Jordflytningsbekendtgørel-
seni.  
 
Struer Kommune vurderer på nuværende tidspunkt, at etablering af sikringskarrene ikke vil 
foranledige risiko for forurening af grundvandsressourcen eller recipienter i området. Det 
eneste forhold, som skal varetages, er håndteringen af eventuel overskudsjord i forbin-
delse med afgravning eller overfladeskrab.  
 
Struer Kommune skal kontaktes hurtigst muligt, hvis der i forbindelse med etablering af 
sikringskarrene konstateres en ukendt forurening. 
 
Tilladelsens vilkår kan ændres eller der kan fastsættes nye vilkår, hvis der i forbindelse 
med udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet konstateres andre forureningsforhold end 
forudsat ved tilladelsen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 20. 
 
Tilladelsens vilkår kan ændres eller der kan fastsættes nye vilkår, hvis Struer Kommune 
vurderer, at sikringskarrene med alarmerne i sig selv ikke er tilstrækkelig sikring, eller hvis 
det vurderes, at fordampningen af nedbør i karrene ikke sker hurtigt nok.  
 
Denne tilladelse fritager ikke ansøger fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige i for-
hold til gennemførsels af projektet, f.eks. jordforureningsloven1.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Mil-
jøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. 
 
Der gøres opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller 
tilbagekaldes af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller miljøbeskyttel-
sen i øvrigt. 
 
Generelle oplysninger  
 
Struer kommune fører tilsyn med, at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser til bygge- og 
anlægsarbejder overholdes, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 65. 
  
Det skal bemærkes, at tilladelser givet iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19 ikke må forveksles 
med f.eks. en byggetilladelse efter byggelovgivningen. Der skal fortsat søges om godken-

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord 
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delser, tilladelser, dispensation og planudtalelser, der er nødvendige efter anden lovgiv-
ning, f.eks. Byggelovgivningen, Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven etc. 
 
Endeligt skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at tidligere afgørelser fra kommunen, 
samt afgørelse om kortlægning fra Region Midtjylland, fortsat er gældende. 
 
Ansøgning 
 
Det ønskes at etablere sikringskar under to transformere og to slukkespoler på Holste-
brovej 64, 7600 Struer beliggende på matrikel nr. 94b. Karrene etableres som en sikring i 
tilfælde af at transformerne og slukkespolerne spilder transformatorolie. Bygge- og an-
lægsarbejder på matriklen kræver derfor, at tilladelse iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19 ind-
hentes. Vestjyske Net Service A/S har anmodet COWI om at udarbejde en § 19-ansøg-
ning, der er tilsendt Struer Kommune. 
 
Projektbeskrivelse  
 
Bygge- og anlægsarbejder omfatter etablering af sikringskar med en alarm i form af en 
vandspejlsmåler som registrer mængden af nedbør i sikringskarrene, samt en alarm til 
driftskontrolrum, under to 60/10kV transformere og to 60 kV slukkespoler på den sydøst-
lige del af matriklen.   
 
Transformerne indeholder hver 8.000 – 10.000 liter olie og slukkespolerne indeholder hver 
700 – 1.000 liter olie. Transformere og slukkespoler er indrettet med en olieovervågningsa-
larm i tilfælde af lækage. Sikringskarrene under transformerne vil have en volumen på 35 
m3. 
 
Det ses meget sjældent, at en transformer spilder olie. 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Struer Kommune vurderer på baggrund af oplysningerne i sagen samt oplysninger fra 
COWI, at projektet om bygge- og anlægsarbejde på ejendommen Holstebrovej 64, 7600 
Struer, kan tillades uden vilkår.  
 
Struer Kommune vurderer, at en eventuel forurening med tungere olieforbindelser vil være 
usandsynlig med indretningen af alarm i sikringskarrene samt alarm i transformere og sluk-
kespolerne. Det vurderes yderligere, at en forurening med tung olie vil være relativ immobil 
og afgrænset, og derfor vil kunne håndteres og fjernes efterfølgende, hvis uheldet skulle 
ske. 
 
Matriklen er kortlagt af Region Midtjylland, da de af erfaring bedømmer, at der er risiko for 
jord- og grundvandsforurening i forbindelse med anvendelse af matriklen som transformer-
station.  
 
Projektområdet er kortlagt på vidensniveau 1, områdeklassificeret og indenfor følsomme 
indvindingsområder. Området er inden for område med drikkevandsinteresser. 
 
Projektet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
uden for indvindingsopland til et vandværk.  
Nærmest beliggende §3-sø er beliggende ca. 770 m nordøst for projektområdet i Struer 
Anlæg. Mod sydøst ca. 640 m fra projektområdet findes §3-beskyttet overdrev og mod 
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nordvest ca. 1 km fra projektområdet findes §3-beskyttet mose. 
 
Region Midtjylland har vurderet, at etablering af sikringskarrene ikke kræver indhentning af 
en § 8-tilladelse efter Jordforureningsloven.  
 
Lovgrundlag  
 
Tilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19. 
 
Gyldighed 
  
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen.  
 
Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende 
virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen regning og ri-
siko, idet tilladelsen kan påklages og evt. blive ophævet eller ændret i en klagesag. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning  
 
Offentliggørelse  
Tilladelsen bliver offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside 21. december 2022.  
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. For denne afgørelse er der fuld klageadgang, hvilket vil sige, at der både kan 
klages over indholdsmæssige og retlige spørgsmål.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. En klage over afgørelsen 
har ikke opsættende virkning. 
 
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Ønsker sa-
gen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentliggjort. 
 
Aktindsigt  
 
Struer Kommune skal gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. 
forvaltningslovens § 9.  
 
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er ansøger eller repræsentanter velkommen til at kon-
takte Struer Kommune. Henvendelse kan ske til Sabina Kamp på 96 84 84 87. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sabina Kamp 
Miljømedarbejder 
Struer Kommune 
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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

 
i Lovbekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015, Jordflytningsbekendtgørelsen  

http://www.datatilsynet.dk/

