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Tilladelse til at nedlægge Strande Enge II Pumpelag 
 
Lemvig Kommune anlagde i 2022 vådområde på Strande Enge II Pumpelags 
arealer.  

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Strande Enge Landkanal og 
Strande Enge Pumpekanal samt varsling om efterfølgende at nedlægge 
Strande Enge II Pumpelag blev givet i afgørelse af 18. juni 2021. 

Strande Enge II Pumpelag har i 2022 gennemført de procedurer, som er be-
skrevet i vedtægterne for at nedlægge pumpelaget.  

Afgørelse efter vandløbsloven 
Efter § 44 i Vandløbsloven1 og § 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering 
og – restaurering2 træffer vandløbsmyndigheden Lemvig Kommune her-
med afgørelse om endeligt at nedlægge Pumpelaget Strande Enge II.  

Afgørelsen begrundes med at pumpelaget ikke længere har nogen funk-
tion, da pumpen er fjernet og arealerne i pumpelaget er oversvømmet. 
Lemvig Kommune har i arbejdet med etablering af vådområdet, fastlagt og 
sikret de fremtidige afvandingsforhold for omkringliggende arealer.  

Beskrivelse af processen 
Strande Enge II Pumpelag har afholdt den i vedtægterne påkrævede ekstra-
ordinære generalforsamling, hvor laget vedtog at ophæve laget. Lagets 
bankindestående fordeles efter afholdelse af alle udgifter til lagtes med-
lemmer. 

Offentlighed 
Projektet blev beskrevet, VVM vurderet og var i høring forud for afgørelsen 
efter vandløbsloven af 18. juni 2021. Der indkom ingen høringssvar. 

 
 

 

1 LBKG nr. 1217 af 25. november 2019 
2 BKG nr. 834 af 27. juni 2016 
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Afgørelser efter øvrig lovgivning 
Lemvig kommune har den 18. juni 2021 meddelt at projektet er omfattet af 
VVM lovens bilag 2 punkt 10f og at afgørelsen ikke er VVM pligtigt. 

Lemvig kommune har den 18. juni 2021 meddelt tilladelse efter vandløbslo-
ven til regulering af Strande Enge Landkanal og Strande Enge Pumpekanal. 

Lemvig kommune har den 22. juni 2022 forlænget dispensation af 6. no-
vember 2018 efter naturbeskyttelsesloven (§3 og §16) til at gennemføre til-
tag i beskyttede vandløb og naturområder, som beskrevet i projektdoku-
menterne. 

Lemvig kommune har den 22. juni 2022 forlænget dispensation af 6. no-
vember 2018 meddelt landzonetilladelse efter §35 i planloven til etablering 
af vådområder og søer, som beskrevet i projektdokumenterne. 

 
Afgørelsens offentliggørelse og klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 16. december 2022 på Lem-
vig Kommunes hjemmeside www.lemvig.dk. 
 
Klagefristen udløber den 13. januar 2023 kl. 24. 
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende 
digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang 
til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgiv-
ningen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefri-
sten til den følgende hverdag. 
 

Klagevejledning 
I henhold til vandløbslovens § 16 kan kommunens afgørelse om regulering 
af vandløbet påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan f.eks. 
klages, hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe 
afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres 
opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Klageberettigede er: 

• Ansøger 

• Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald 

• Danmarks Naturfredningsforening 

• Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Klagen skal indgives senest den 13. januar 2023 kl. 24. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du 
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for Lemvig Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, for-
eninger, organisationer og offentlige myndigheder. 
 

http://www.lemvig.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 
Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, seder Lemvig Kommune kla-
gen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om vi-
deresendelsen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør 
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Link til betingel-
serne for at blive fritaget. 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Jane Grooss 
Biolog 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

