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 Lemvig Kommune 
 

 Natur & Miljø 

 Att.: Susanne Dokkedal 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

 

 

Ansøgning om udledningstilladelse til bolig-

område ved Hovedgaden i Nørre Nissum 

På vegne af Lemvig Vand & Spildevand ansøges der hermed om udledningstilla-
delse i medfør af miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019.  

Byggemodningen omfatter 15 parceller i Kongensgårdparken ved hovedgaden i 
Nørre Nissum, samt en eksisterende parcel Kongsgårdparken 9 tæt ved boligområ-
det. 

Boligområdet er beliggende på matr.nr. 1 ax Kongensgård Hgd., Nr. Nissum. 

Området er omfattet af lokalplan nr. 207 – et boligområde ved Hovedgaden i 
Nørre Nissum. 
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Spildevandets afledes via spildevandspumpestation og spildevandstrykledning nord 
for boligområdets til eksisterende spildevandspumpestations afløbsledning. 

 

Kortudsnit 2 kloakplan 

Der ansøges om tilladelse til afledning af regnvand fra 15+1 parceller og boligveje 

efter nedenstående princip: 

• tag- og overfladevand afledes direkte til søen 

• vejvand afledes via dræn til søen. 

Vejvand fra området renses efter nedenstående princip inden udledning til søen: 

 

Kilde: Københavns Kommunes LAR-katalog /2011/ 

Vejvandet ledes ud i et muld/græsbeklædt trug, hvor der vil foregå en nedbryd-

ning af organisk indhold. Vandet forsinkes i truget via nedsivning gennem filter-

grus til et topslidset dræn, hvorfra vandet udledes via udløb til søen. 
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Kortudsnit 3 Søens vestlige indløb og udløb 
Tag- og overfladevand og vejvand afledes via afskærende indløbsledninger til 

søen. 

Der etableres nyt udløb fra søen via afløbsbygværk med vandbremse og overløbs-

kant. Fra vandbremsen påbegyndes udledning fra kote 64,00. Overløb fra søen 

(gælder både for afledning større end en 5 års hændelse og ved store vinteraf-

strømninger som set i februar 2020 vil ske fra kote 64,20). 

Søen anvendes som forsinkelsesbassin forud for udløb til afskærende regnvands-

ledning.  

Udløbet fra søen drosles ned til 5 l/s. 

Da der i første omgang alene byggemodnes for 9+1 parcel etableres det østlige 

Udløb 000656 R ikke i denne omgang. 
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Kortudsnit 4 Søens østlige indløb 

 

Herfra etableres der en afskærende gravitations regnvandsledning parallel med 

den afskærende spildevands trykledning, som tilsluttes eksisterende regnvands-

ledning.  

 

Kortudsnit 5 Tilslutning på eksisterende regnvandsledning 
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Forudsætninger 

Bassinvolumen er beregnet i henhold til Spildevandskomiteens Skrift 30 ”Opdate-

rede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. 

Oplandets størrelse undersøges ved både en 5 års og en 10 års hændelse for at 

sikre undersøgelsens robusthed.  

Koordinatsæt: 

Northing (WGS84 ZONE 32) 6.268.361 

Easting (WGS84 ZONE 32) 463.437 

Varighed: 240 min 

Klimafaktor: 1,1 

Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8  

Varighed: 240 min 

Afskærende lednings kapacitet: 5 l/s 

 

Ved opsummering af genereret regn i SVKs regneark Regionalregnrække fås en 

regndybde på: 

Hændelse Regnintensitet [mm/min] Regndybde [mm] 

5 års 2,19 31,5 

10 års 2,59 37,3 

 

Analysen af vandoplandets areal viser, at oplandsarealet er 6,62 ha ved begge 

hændelser. Lokalplanområdets areal er 5,5 ha og dækker dermed ikke det fulde 

opland. 

Tabel 1: Regndybder ved 5 og 

10 års hændelse 
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Figur 1: Opland og strømningsveje ved 5 års hændelse 

 

   

Ved byggemodningen i Kongensgårdparken etableres en vej af to etaper med føl-

gende asfalterede vejareal:  

Etape 1  ~ 3.110 m2 

Etape 2  ~ 1.556 m2 

Etape 1+2  ~ 4.666 m2 

Samlet vejareal er derved 0,47 ha 

Der vil dertil være 15.000 m2 (1,5 ha) udlagt til boligområder, ved en befæstel-

sesgrad på 40% udgør dette 0,6 ha befæstet areal.  

Samlet befæstet areal er derved: 1,07 ha  

Ved en 5 års hændelse vil det nødvendige opstuvningsvolumen være: 271 m3 

Vi står gerne til rådighed med levering af supplerende materiale til sagen om nød-

vendigt. 

Med venlig hilsen 

Projektleder 
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