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Afgørelse om at spildevandskloakering af Nørhede 
sommerhusområde ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering. 

Holstebro Kommune har den 28. februar 2022. modtaget jeres ansøgning om 
spildevandskloakering af sommerhusområdet i Nørhede. 

Holstebro Kommune har afgjort at Vestforsyning Spildevand A/S ikke skal udarbejde en 
miljøkonsekvensrapport for projektet spildevandskloakering af sommerhusområdet Nørhede, 
som ligger ud til den sydlige del af Nissum Fjord. 

Afgørelse 
Holstebro Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet 
efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå 
en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige 
tilladelser og dispensationer for at realisere projektet. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen 
og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 
screeningstidspunktet. 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om 
ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. 
miljøvurderingslovens § 39. 

 

 
1Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 
2021 (Miljøvurderingsloven). 
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Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til 
Teknik og Miljø, Holstebro Kommune, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, jf. § 17 i miljøvurderingsloven. Bygherres ansøgning er vedlagt som 
bilag A. 

De ansøgte aktiviteter er omfattet af bilag 2, 11 c) Rensningsanlæg (projekter som ikke er 
omfattet af Bilag 1) i miljøvurderingsloven. 

Beskrivelse af projektet 
Vestforsyning Erhverv A/S’ ønskede etablering består af: 

Spildevandskloakering af Nørhede sommerhusområde, som er beliggende ved Nissum Fjord. 
Spildevandskloakeringen består i etablering af et vacuum kloaksystem, hvori spildevandet fra 
sommerhusene i området skal ledes hen til en samlende vacuumstation., hvorfra spildevandet 
i en trykledning skal tilløbe eksisterende kloak ved Sdr. Nissum. Fra Sdr. Nissum pumpes 
spildevandet til videre behandling og rensning på Ulfborg Renseanlæg.  

For yderligere beskrivelse henvises til ansøgningens projektbeskrivelse. 

Begrundelse 
Holstebro Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil 
medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en 
miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor iht. kriterierne i bilag 6 i 
miljøvurderingsloven. 

Der er udfordringer med højtstående grundvand i sommerhusområdet, mange af 
sommerhusene har ældre, moderniseringsparate spildevandsløsninger og små 
bundfældningstanke. Spildevandskloakering af sommerhusområdet anses for værende bedste 
tilgængelige teknik til bortskaffelse af spildevand herfra, da denne løsning vurderes at 
medføre mindskning i påvirkningen af Natura2000 området Nissum Fjord. Med fjernelsen af 
nedsivning af spildevand i området vil risikoen for udsivning af spildevand til fjorden reduceres 
markant og med tiden helt ophøre.  

Selve gennemførslen af projektet vil kræve etablering af en vacuumstation, gravearbejde og 
lægning af vacuum systemet i jorden. Der graves kun i rabatterne ved vejene og fremsættes 
en skelbrønd ved hver matrikel, der skal tilsluttes. Efter etableringsfasen vil vacuumstationen 
og skelbrøndene være eneste synlige del af projektet. De foreløbige tegninger til 
vacuumstationen viser en ambition om at lade den fremstå grøn og dækket af bevoksning, 
således denne vil falde ind som en naturlig variation i det landskabelige indtryk i 
sommerhusområdet. Etableringen af kloaksystemet er projekteret til at tage godt et års tid 
med pause i højsæsonen for sommerhusferier, så varigheden af den midlertidige påvirkning er 
forholdsvis begrænset.  

Da grundvandet står højt i området, vurderes det, at etablering af kloaksystemet vil kræve en 
grundvandssænkningstilladelse. Denne skal søges og meddeles forinden projektets opstart. 
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Beskyttet natur 
Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Projektet er beliggende umiddelbart syd for, ca. 40 meter, Natura2000-område nr. 65 Nissum 
Fjord, Habitatområde nr. H58, fuglebeskyttelsesområde nr. F38, samt Ramsarområde nr. 4. 
På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og 
gener for omgivelserne, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt 
negativt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på 
nævnte Natura2000-område jf. habitatbekendtgørelsen2.  

Spildevandskloakering af sommerhusområdet forventes at mindske næringsstofudledningen til 
Nissum Fjord og dermed vurderes det, at projektets realisering forbedrer muligheden for 
bevaringstilstanden af Natura2000-området.  

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker 
eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer 
herom inden for projektområdet. 

Beskyttede arter 
Holstebro Kommune har kendskab til forekomst af odder, flere fugle herunder rovfugle som 
fiskeørn, havørn, blå kærhøg inden for projektområdets udstrækning. 

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

Ressourcer og affald inkl. spildevand 
På baggrund af ovenstående vurderer Holstebro Kommune, at projektets ressourcebrug, 
affalds mængder og typer samlet set ikke at være til væsentlig gene for miljøet, da der er tale 
om almindelige materialer og i begrænset størrelsesorden. Håndteringen af farligt affald sker 
allerede i dag på den eksisterende station via kommunale ordninger. 

Gener m.v.  
I anlægsfasen må der forventes periodevis støj-, lugt- og støvgener i forbindelse med 
gravearbejder. Disse vil være af forbigående karakter, og vil kun vare i anlægsfasen, som er 
af ca. 15 måneders varighed. I driftsfasen forventes ingen gener. 

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for 
befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys 
i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

 

 
2Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021. 
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Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og 
skovbyggelinje. 

Der skal opnås dispensation fra ovenstående beskyttelses- og byggelinjer forinden projektets 
opstart. 

Jord samt overflade- og grundvand 
Projektområdet er beliggende i delvist i OD, NFI og indvindingsopland til Sønder Nissum 
Vandværk.  

Håndtering af overfladevand i området ændres ikke, dette håndteres på egen grund eller ved 
private foranstaltninger. 

Jord i området skal håndteres efter Holstebro Kommunes retningslinjer. 

Da der i fremtiden ikke længere nedsives spildevand i området, forventes en gunstig 
påvirkning af områdets jordbundsforhold og grundvandsmagasiner. 

Arealer og landskab  
Bygherre har ikke oplyst, og Holstebro Kommune har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, 
arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive 
væsentligt påvirket af projektet. 

Kumulative påvirkninger 
Det forventes ikke, at projekter i området kumulativt kan overskride miljøkvalitetskriterier. 
Det forventes, kloakering bidrager til, at der ses en positiv forbedring på jord, grundvand og 
udsivende drænvand i området. 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)  
Der kan ikke forventes nogen grænseoverskridende påvirkninger i den i screeningen ansøgte 
udvidelse og der skal derfor ikke foretages en Espoo process. 

Samlet vurdering 
Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering begrundes med, at 
projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken støjmæssige eller 
landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier jf. 
kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i 
det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

De bygningsmæssige udvidelser kræver landzonetilladelse, som skal søges og afgøres inden 
projektets opstart. 

Holstebro Kommune har vurderet, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-områder eller 
bilag IV arter væsentligt. 
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Høring  
Holstebro Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder og berørte 
grundejerforeninger (matrikelejere). Svarene er indarbejdet i afgørelsen. Der er dog enkelte 
steder foretaget mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i afgørelsen i forhold til 
udkastet. 

Der er indkommet bemærkninger fra XX, YY og ZZ. 

 

Offentliggørelse 
Du kan se afgørelsen på weblager, som er Holstebro Kommunes digitale arkiv. Gå til Weblager 
- Annoncering og vælg Holstebro under punkter ”Vælg den ønskede kommune”. Klik herefter 
på ”Annonceringer” i øverste bjælke. Klik herefter på ”Miljø” i venstre side. Offentliggørelsen 
finder sted den (dd.måned åååå). Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger 
med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål 
af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 
miljøvurderingslovens § 50. 

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med Nem-ID. Det koster et 
gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis 
der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der 
sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. 

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 fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Klagen skal være modtaget senest den (dd.måned åååå).  

Holstebro Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

http://www.weblager.dk/
http://www.weblager.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet
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Orientering om klage 
Hvis Holstebro Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er 
fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, 
orienterer kommunen ansøger.  

Herudover orienterer Holstebro Kommune ikke ansøger. 

 

Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer 
noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse 
eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 
33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen 
begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt 
miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og 
anlægsarbejder standset. 

 

Aktindsigt 
Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at 
henvende dig til tm@holstebro.dk. 

 

Orientering af 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVR-nr.: 60804214, 
P-nr.: 1002121278 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, CVR-nr.: 37099015, P-nr.: 
1001751945 

Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland – Højallé 9, 6880 Tarm, CVR-nr.: 29287112, P-nr.: 
1011976545 

Berørte myndigheder og Parter 
Miljøstyrelsen. Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, CVR-nr.: 25798376, P-nr.: 1003405438 

Kystdirektoratet. Højbovej 1, 7620 Lemvig, CVR-nr.: 33157274, P-nr.: 1024021587 

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Museumsvej 2 B, 7500 Holstebro, CVR-nr.: 
34744866, P-nr.: 1018099531 

Vestforsyning A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, CVR-nr.: 25952200, P-nr.: 1008342217 

Team Byggesag, Teknik og Miljø, Holstebro Kommune, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, CVR-
nr.: 29189927 

mailto:tm@holstebro.dk


 

 holstebro.dk 

KIRKESTRÆDE 11. 7500 HOLSTEBRO 

 

Side 7/7 

Sweco Danmark A/S. Willemoesgade 13, 8200 Aarhus N, CVR-nr.: 48233511, P-nr.: 
1026589378 

Grundejerforeningen Nørhede Vest. Oust Møllevej 66, 8920 Randers NV, CVR-nr.: 32748198, 
P-nr.: 1015930779 

Grundejerforeningen Nørhede Øst. Sunds Hovedgade 62, 7451 Sunds, CVR-nr.: 33423675, P-
nr.: 1027639646 

 

Med venlig hilsen 
 
Helena Staunstrup Kvist 
Miljømedarbejder 
Team Vand og Ressourcer 
 


