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Høring i forbindelse med udarbejdelse af screening 

om miljøvurdering af et konkret projekt 

omhandlende kloakering af sommerhusområdet 

Nørhede ved Nissum Fjord 

 
Holstebro Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning fra Sweco Danmark A/S, på vegne af 

Vestforsyning Spildevand A/S, om spildevandskloakering af sommerhusområdet Nørhede, som 

ligger ved den sydlige del af Nissum Fjord. 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven til Holstebro Kommune. 

Kommunalbestyrelsen er myndighed for behandling af projekter på land, som er omfattet af 

bilag 1 og 2 til Miljøvurderingsloven7 (§ 17, stk. 1). 

Inden Holstebro Kommune kan træffe afgørelse efter § 21, skal kommunen ifølge lovens § 35, 

stk. 1 foretage en høring af berørte myndigheder, som blandt andre er De kulturhistoriske 

museer i Holstebro Kommune, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet m.v. Med dette brev foretages 

denne høring.  

Ved Holstebro Kommune 

Team Plan - Bemærkninger vedrørende evt. byplanvedtægt og kommuneplanramme.  

Team Vand og Ressourcer - Bemærkninger vedrørende jord og grundvand. 

Team Byggesag – Bemærkninger vedrørende byggelinjer og fredninger. 

Team Natur og Miljø – Bemærkninger vedrørende natur, beskyttede arter, forurening fra 

landbrug. 

 

 

7 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021 
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Ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune: I bedes oplyse, om projektets 

lokalitet er af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. Der henvises til punkt 33 i 

vedlagte screeningsskema. 

Ved Kystdirektoratet: I bedes tage stilling til, om projektets udførelse vil kunne påvirke 

strandbeskyttelseslinjen samt andre bemærkninger, der vil være relevante for Holstebro 

Kommunes afgørelse.  

Ved Miljøstyrelsen: I bedes tage stilling til, om projektets udførelse vil kunne påvirke 

nærliggende Natura2000 område og andre bemærkninger, der vil være relevante for 

Holstebro Kommunes afgørelse. 

Ved Grundejerforeningerne: Bemærkninger vedrørende de af grundejerforeningen ejede 

matrikler. 

Ansøgningen fra bygherre samt et foreløbigt udkast til afgørelse om projektet ikke er omfattet 

af krav om miljøvurdering vedlægges som bilag. 

Holstebro Kommune vil på baggrund af høringssvarene fra berørte myndigheder tage endelig 

stilling til, om det ændrer ved kommunens afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af 

miljøvurdering. Afgørelsen meddeles og offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Jeres udtalelse bedes fremsendt på tm@holstebro.dk snarest muligt og senest 05. april 2022. 

Med venlig hilsen 

 

Helena Staunstrup Kvist 

Miljømedarbejder 

Team Vand og Ressourcer 
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