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Herning Kommune har bedt om tilladelse til at forlænge Vesterholmvej så
denne forbindes til det nye Regionshospital DNV Gødstrup.

Herning Kommune har den 26. november 2010 afgjort, at projektet er
VVM-pligtigt jf. planlovens regler om vurdering af virkningerne på miljøet,
idet projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 11d – Anlæg af veje.
For at projektet kan realiseres er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 77
til Herning Kommuneplan 2009-2020 med VVM-redegørelse.
Herning Byråd vedtog den xx.xx.xxxx kommuneplantillæg nr. 77 endeligt.
VVM-tilladelsen indgik som bilag i sagsfremstillingen.
Tilladelse:
Herning Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en forlængelse af
Vesterholmvej, fra Holstebrovej, og 3 km mod vest, til det nye Regionshospital DNV Gødstrup.
Tilladelsen meddeles i henhold til VVM-bekendtgørelsen nr. 1510 af 15.
december 2010, § 2, stk. 4, nr. 2 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet.
Tilladelsens indehaver: Herning Kommune, Forvaltningen Teknik og Miljø,
Vejafdelingen.
Indehaverens CVR-nummer: 29 18 99 19
Vilkår:
Ud over vilkårene i kommuneplantillæg nr. 77 og miljøvurdering er det en
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forudsætning for VVM-tilladelsen, at:
fredningsafgørelsen for Gødstrup Sø respekteres,
der forud for ansøgning om byggetilladelse er foretaget geotekniske undersøgelser og tekniske undersøgelser af grundvandsforholdene, der kan ligge til grund for Herning Kommunes
krav til midlertidige eller permanente grundvandssænkninger,
Overvågningsprogram for vandmiljø er godkendt og igangsat af Herning.
VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at denne tilladelse er givet.
Der kan klages over VVM-tilladensen jf. nedenstående Klagevejledning.
Klagevejledning:
VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens
udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf.
planlovens §§ 58 og 59.
Klage skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til
nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være modtaget af nævnet inden 4 uger efter modtagelsen af denne
afgørelse. Det er en betingelse for, at Naturklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et
gebyr jf. reglerne herom til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din
klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra tilladelsens offentliggørelse jf. planlovens §62.

Herning den xx.xx.xxxx
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