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Dispensation fra sø/å-beskyttelseslinje og tilladelse til anlæg-
gelse af minivådområde - Engbjergvej 2. 

Denne afgørelse har tidligere været påklaget af Danmarks Naturfredningsforening 
og dispensation fra sø/å-beskyttelseslinje er hjemvist af Miljø og Fødevareklage-
nævnet til fornyet behandling. Tilladelsen til anlæggelse af minivådområde fornyes 
også.  
  
Lemvig Kommune modtog den 2019 en ansøgning fra Jens Troldborg/ konsulent 
Helle Kalkrup om tilladelse til etablering af minivådområde på Engbjergvej 2, 7620 
Lemvig, matrikel nr. 7c, 8d, Engbjerg By, Engbjerg. 
 
Projektet omfatter etablering af et minivådområde på 1,46 ha med 0,89 ha vand-
spejl. Efter ophold i minivådområdet pumpes vandet ud i vandløb der løber til Ve-
serne.  
 
Der gøres opmærksom på, at lokaliteten for minivådområdet tidvist oversvøm-
mes, hvor effekten i disse perioder er noget usikker og at det overfladenære 
grundvand i området omkring Veserne står meget højt, typisk under 50 cm fra 
terræn. 

Drænoplandets størrelse er på 85 ha.  
Overskudsjord fra gravning af minivådområdet, samt sediment ved opgravning af 
sedimentationsbassinet vil blive fordelt ud over den øvrige del af marken, hvor 
minivådområdet placeres. 
 
Lemvig Kommune anser anlægsprojektet for at være omfattet af bilag 2, punkt 1c 
– Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræ-
ningsprojekter i miljøvurderingsloven1. Anlægsprojektet er derfor gennemgået 
med henblik på en vurdering af virkninger på miljøet. 
 

 

1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 - Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Områder er omfattet af Sø/å-beskyttelseslinje ved Veserne, der strækker sig 150 
meter på hver side af søerne og vandløbet der forbinder dem. 
Beskyttelseslinjen omkring søer og åer skal sikre, at der ikke gennemføres projek-
ter, der vil påvirke oplevelsen af disse markante og værdifulde landskabselemen-
ter, negativt. Endvidere skal søer og åer sikres som vigtige levesteder og spred-
ningskorridorer for plante- og dyrelivet. 
 
Høring  
Afgørelsen har været sendt i høring ved berørte parter. Der er ikke indkommet 
høringssvar. 
 
Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, 933 af 24. september 2009.    
Der meddeles hermed dispensation fra §16 i Lov om naturbeskyttelse jævnfør §65 
stk. 2 til etablering af minivådområde med den placering, der er beskrevet i an-
søgningen. 
Dispensationen begrundes med en gravet vandflade ikke adskiller sig fra andre 
gravede vandhuller og søer i området. Der er tale om et lavt liggende terræn med 
gravede grøfter, vandhuller, våde tagrørsmoser. På den baggrund vurderes det, at 
vådområdet ikke ødelægger den landskabelige oplevelse af Veserne og vandløbet, 
der forbinder dem. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har, med baggrund i vurderingerne i vedlagte screeningsskema, 
afgjort, at der ikke kræves miljøvurdering og tilladelse, da det ikke vil få væsentlig 
indvirkning på miljøet, jf. § 21 i miljøvurderingsloven. 
I henhold til §35 i Lov om Planlægning, meddeler Lemvig Kommune hermed tilla-
delse til etablering af vådområde som beskrevet i ansøgningen. 
 
Tilladelsen begrundes med, at etableringen af vådområde ikke strider imod øvrig 
lovgivning eller kommuneplanen, samt at området vurderes til at kunne blive et 
værdifuldt element i landskabet. 
 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

• At den afgravede jord jævnes ud på de omgivende arealer i et areal på mak-
simal 0,3 meters højde. Laves der volde eller større terrænændringer skal 
der søges om tilladelse efter Planloven. 
 

• Vådområdet bør anlægges med jævn og fladt skrånende bund og bredder, 
idet det øger arealet med lunt vand til planter og dyr. 
 

• At ansøger selv har ansvaret for at undersøge Ledningsregisteret 
www.ler.dk, for ledninger i projektområdet.  
 

• Når vådområdet oprenses, skal der efterlades nogle vandplanter tilbage til 
vandhulsdyrene. Planterne optager endvidere næringsstoffer og giver ilt til 
bunden, hvor de vokser. 
 

• Oprensningsarbejdet skal udføres udenfor vandhulsdyrenes ynglesæson, 
dvs. udføres i perioden fra den 1. september til den 1. marts. 

 

http://www.ler.dk/
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• Af hensyn til vådområdets fauna, må vådområdet ikke benyttes til udsæt-
ning af ænder, krebs eller fisk. 

 

• Af hensyn til vandkvaliteten, må der ikke fodres i og ved vådområdet. 
 

• Når vådområdet er etableret, skal dette meddeles til Lemvig Kommune, så 
området kan blive registreret i kortsystemet. 
 

• Opgravet sediment må spredes på samme opland som minivådområdet 
dræner. Det må placeres i et optil 30 cm tykt lag. Det må dog ikke placeres 
inden for 2 meter fra beskyttede diger eller på beskyttet natur.  

 

Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgø-
relse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødven-
dige tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller di-
spensation efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning, jf. miljøvurde-
ringslovens § 18. 
 

 
Figur 1: Kort over beliggenhed af vådområde – Engbjergvej 2, indtegnet med hvid, 
del af drænopland ses sydøst for med grøn markering. Områder med naturbeskyt-
telse vises med skravering. 
 
Vurdering i forhold til Habitatdirektivet 
Habitatdirektivets bilag IV-arter 



 

 Side 4 af 8 

Spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse lever alle i tilknytning til 
vandhuller og kan forekomme i nærområdet. Det vurderes, at etablering af et våd-
område er til gavn for vandhulsdyrene. 
Det vurderes, at øvrige bilag IV-arter, der forekommer i området, ikke vil blive på-
virkede af projektet.  
 
Natura 2000. 
Ca. 2 km mod nordøst ligger Natura 2000 området nr. 28 Agger Tange, Nissum 
bredning, Skibsted Fjord og Agerø, det er EF-fuglebeskyttelsesområde, Ramsarom-
råde og habitatområde.  
Eftersom projektet har til hensigt af fjerne næringsstoffer fra drænvand, der ledes 
til Limfjorden, vil det have en positiv effekt i forhold til Natura 2000 område nr. 
28. 
 
Bortfald af screeningsafgørelser 
Afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven bortfalder, hvis afgørelsen ikke er ud-
nyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hin-
anden følgende år. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres digitalt. Materialet kan 
tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger 
med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning Planloven 
Der kan klages til Planklageklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal 
indgives direkte på Planklagenævnets klageportal; https://naevneneshus.dk/ 
og skal være indgivet til klageportalen inden klagefristens udløb.  
 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Planklagenævnet”, hvor du 
bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbeta-
ler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Planklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling 
af gebyret. Planklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=milj%c3%b8vurderingsloven+%c3%a5r&docId=lov20160425-full#p21
https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på 
Planklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Planklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 
tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgø-
relse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  
 
Klagevejledning Naturbeskyttelsesloven 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal indgives direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal; 
https://naevneneshus.dk og skal være indgivet til klageportalen senest 4 uger fra 
modtagelsen af dispensationen fra Lemvig Kommune, hvis dispensationen er 
modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørelsen fra Postnord, er klagefristen 4 
uger + 4 dage fra afgørelsens dato.   

 
Klageportal 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privat-
personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få be-
handlet klagen. 
 
Fritagelse for brug af klageportal 
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger sær-
lige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender 
anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om 
fritagelse. 
 
Hvem kan klage? 
Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, 
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en 
væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den 
påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Vedrørende klagegebyr 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fø-
devareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret 
er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte 
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-
gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået 
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, 
hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 
tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har 
truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, her-
under efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”  

Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsens modtagelse. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Formalia 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den 
ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 
tre på hinanden følgende år. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages retti-
digt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet 
afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig. 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 
forinden arbejdet igangsættes. 
Denne dispensation fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.   

 
 
Med venlig hilsen 

Inger Hejlesen 
Agronom 

 

 
Vedlagt: Screeningsskema  
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
 

• Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.   
 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-
mail: natur@dof.dk 

 

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk   
 

• Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 
clausenlemvig@gmail.com.dk 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk  

 

• Friluftsrådet Limfjord Syd.  Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
 

• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-
det.dk.  

 

• Holstebro Museum – E-mail: info@holstebro.museum.dk 
 

• Dansk Sportsfiskerforbund. E-mail:  
vestjylland@sportfiskerforbundet.dk 
 

• Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). E-mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk 
 

• Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd. 
E-mail: dffr@roning.dk 
 

• Helle Kalkrup, Fjordland. E-mail: hek@fjordland.dk 
 
 
 

 
 

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver op-
lysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de 
oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes op-
lysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mu-
lighed for at få indsigt i sagen. 
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adres-
sen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk 
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