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Afgørelse om, at kloakering af Nørhede 

sommerhusområde ikke er omfattet af krav om 

miljøvurdering. 

Holstebro Kommune meddeler den 05. maj 2022 afgørelse om, at spildevandskloakering af 

sommerhusområdet Nørhede, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke-VVM-pligtigt). 

Hvad kan du gøre 

Du kan se afgørelsen på weblager, som er Holstebro Kommunes digitale arkiv. Gå til 

www.weblager.dk og vælg Holstebro under punkter ”Vælg den ønskede kommune” 

Herefter kan du vælge den ønskede adresse, eller vælg samtlige annonceringer under 

menupunktet ”Søgning”. 

Klagevejledning 

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig 

individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. 

Fristen for at klage over afgørelsen er den 02. juni 2022.  

Klagen skal sendes digitalt via borger.dk, hvis du er borger eller via virk.dk, hvis du er 

virksomhed eller forening. Når du er logget ind med NemID, kan du søge på Klageportal” og 

vælg rubrikken ”Selvbetjening: Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet 

(det tidligere Natur- og Miljøklagenævn)”, tryk på ”videre” og du vil herefter blive guidet 

igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det koster 900 kr. i 

klagegebyr at få behandlet klagen som privatpersoner, hvorimod virksomheder og 

organisationer betaler 1800 kr. 

Fritagelse for brug af klageportal 

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige 

omstændigheder. Fremsend en begrundet anmodning til Holstebro Kommune, så sender vi 

anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 

Grundejerforeningen Nørhede Vest 

Oust Møllevej 66 

8920 Randers NV 

 

Dato: 05. maj 2022 

Sagsnummer: 09.40.20-P19-7-22 

Henv. til: Helena Staunstrup Kvist 

Direkte tlf.: 9611 7799 

Afdeling tlf.: 9611 7562 

Helena.Staunstrup.Kvist@holstebro.dk 

holstebro.dk 
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Søgsmål 

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for 

domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet. 

Aktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for 

hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Vil du vide mere 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helena Staunstrup Kvist 

Miljømedarbejder 

Team Vand og Ressourcer 

 


