
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udledningstilladelse - Kongensgårdparken - nyt boligområde i  

Nørre Nissum med regnbetinget udløb til Nørre Budsgård Bæk 

 

 
Figur 1 Udsnit af kort over Nørre Nissum fra Spildevandsplan 2013-2021 af det det planlagte op-

land B1.16 og udløb RB1.16 
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1. Ansøgning  
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning (bilag 1) fra NIRAS, dateret 21. 
april 2020, som på vegne af Lemvig Vand A/S søger om tilladelse til udled-
ning af tag- og overfladevand fra en ny byggemodning (Kongensgårdparken) i 
Nørre Nissum til Nr. Budsgård Bæk gennem udløb RB1.16. Ansøger har efter-
følgende opdateret oversigtskortet (bilag 2). 
 
Lemvig Kommune ønsker at byggemodne kloakopland B1.16 i Nørre Nissum, 
som Lemvig Vand A/S skal kloakere med separatkloak, da det ikke er muligt 
at nedsive tag- og overfladevandet. Kloakoplandet er omfattet af Lokalplan 
nr. 207. Et boligområde ved Hovedgaden i Nørre Nissum. 
 
Det planlagte regnbetingede udløb har UTM koordinaten: 
 

• X = 462901 

• Y = 6268403 
 
Udkastet har været sendt til kommentering hos Lemvig Vand A/S og deres 
rådgiver samt til berørte parter, der er lodsejere. Der er indkommet en be-
mærkning fra en lodsejer, der udtrykker betænkning i forhold til eventuelle 
oversvømmelser af Nr. Budsgård Bæk. Lemvig Vand A/S har efterfølgende ind-
gået en medbenytteraftale med lodsejerne, og der skal jf. Lemvig Kommunes 
spildevandsplan etableres et nyt regnvandsbassin ved selve Nr. Budsgård 
Bæk. Det planlagte regnvandsbassin vil neddrosle tilledning af tag- og overfla-
devand til Nr. Budsgård Bæk betydeligt fra kloakoplandet i Nr. Nissum by.  
 

2. Afgørelse  
Lemvig Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de i afsnit 
3 og 4 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og op-
lysninger i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne tilla-
delse.  
 
Tilladelsen træder i kraft straks og er ikke tidsbegrænset. Kommunen kan 
dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilla-
delsen, hvis de er utilstrækkelige jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30. 
 
Tilladelsen meddeles efter: 
 

• § 28 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK. nr. 1218 af 25. november 2019. 
 

• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 3 og 4, BEK. nr. 2292 af 30. december 2020. 

 

https://dokument.plandata.dk/20_9548756_1570786159507.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9548756_1570786159507.pdf
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/30
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572
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3. Tilladelsens vilkår  
 

3.1 Generelt  

1. Udledning skal ske som beskrevet i ansøgningen i bilag 1 og på over-

sigtskortet i bilag 2. 

 

2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at eventuelle nødvendige tilla-

delser efter anden lovgivning meddeles. 

 
3. Det er en forudsætning for tilladelsen, at Lemvig Vand A/S sikrer, at de 

nødvendige øvrige tilladelser/aftaler med lodsejere m.v. indgås. 

 
4. Rørtop af udløbsledningerne i søen skal være under søens naturlige 

vandspejl, så de ikke er synlige (dykket afløb). 

 
5. Når anlægget er etableret, skal en færdigmelding fremsendes til Lemvig 

Kommune. 

3.2  Udledning af tag- og overfladevand 
 

6. Udledningen i Nørre Budsgård Bæk må maksimalt være 5 l/sek. og må 

ikke give anledning til erosion. 

 

7. Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejrin-

ger i søen. Der skal derfor etableres et sand- og oliefang inden udløb til 

søen. Sand- og oliefanget skal have et volumen på mindst 1 m³ under 

udløbsledningen. 
 

3.3  Drift og kontrol  
 

8. Sandfang skal senest tømmes, når det maksimalt er 50 % fyldt. 

 

9. Bortskaffelse af sand og slam fra sandfang skal ske i henhold til det kom-

munale affaldsregulativ. Det skal tages hensyn til, at det oprensede ma-

teriale kan være lettere forurenet. 

 
10. Der skal føres driftskontrol over dato for tømning af sandfang og oplys-

ninger om mængde fjernet sand/slam. 

 
11. I forbindelse med anlægsarbejdet og fremtidige oprensninger skal det 

sikres, at udskylning af materialer såsom sand, ler og jord m.v. undgås.  

 

12. Der skal etableres mulighed for at lukke afløbet, hvis der opstår en situ-

ation, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt f.eks. i tilfælde af uheld. 

 



 

 Side 5 af 9 

13. I tilfælde af uheld m.v. med risiko for udslip af forurenende stoffer til 

recipienter eller grundvand skal Lemvig Kommune kontaktes omgå-

ende. 

 

4. Ansøgers oplysninger  

I byggemodningen er der en eksisterende sø, der vil blive anvendt som regn-
vandsbassin. Ansøger oplyser, at tag- og overfladevandet fra de enkelte 
grunde vil blive udledt direkte til søen, mens overfladevand fra veje infiltre-
res i trug og drænes til søen.  
 
Ved fuld udbygning af byggemodningen vil der være følgende befæstede 
arealer i byggemodningen, der afledes til søen: 
 

Type Areal 
[ha] 

Veje 0,47 
Grunde 0,53 

I alt 1,00 

 

Fra byggemodningens grunde er det befæstede areal beregnet efter lokal-
planens angivelse af en maksimal befæstelsesgrad på 35 %. 
 
Søens naturlige vandspejl ligger omkring kote 64,00 meter. Når vandstanden 
stiger over kote 64,00 meter, vil der være afløb fra søen, der er begrænset 
til maksimalt 5 l/sek. Der vil være nødoverløb, hvis vandstanden stiger over 
kote 64,20 meter. 
 
Det planlagte bassin og afløb er dimensioneret efter retningslinjerne i Lem-
vig Kommunes kommende spildevandsplan for planperioden 2021-2028. 
 

5. Miljøteknisk vurdering  

Efter kommunens retningslinjer i den kommende spildevandsplan, skal bas-

sin have et volumen på ca. 280 m³. Da søens overfladeareal er på ca. 3.900 

m², vil overfladevandet fra byggemodningen give en stigning af vandstanden 

i søen med ca. 8 cm, som vil forekomme i middel hvert femte år. Nødover-

løbet vurderes at træde i kraft i middel hvert 100. år. 
 

For at kunne rense efter BAT (Bedst Anvendelig Teknologi) er der behov for 

et vådt volumen på ca. 200 m³, hvilket er rigeligt opfyldt i søen. 

 
Udledningen i søen vil: 

• minimere risikoen for erosion i Nørre Budsgård Bæk, 

• reducere udledningen af næringsstoffer, 

• tilbageholde udledning af sand og olie. 
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Der forventes en årlig udledning fra de befæstede arealer i byggemodningen 

til Nørre Budsgård Bæk på: 

 

Vand BI5 Kvælstof Fosfor 

4.300 m³ 9,9 kg 6,6 kg 0,5 kg 

 

Planmæssige forhold  
Anlægsprojektet er ikke i strid med Lemvig Kommunes vandforsyningsplan, 
spildevandsplan eller kommuneplan. Projektet er heller ikke i strid med de 
statslige vandplaner.  
 

Naturbeskyttelse og fredninger 

I byggemodningen er der en sø omkranset af mose. Begge dele er beskyttet 

af §3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 

Grundvand  

Der er ikke områder med særlige drikkevandsinteresser inden for projekt-
området. 
  

Nørre Budsgård Bæk 

Nørre Budsgård Bæk er målsat med god økologisk tilstand. Ifølge vandom-
rådeplan 2015-2021 er tilstanden for Nr. Budsgård Bæk ringe bl.a. pga. 
manglende smådyr og fisk, og vandløbet lever dermed ikke op til målsæt-
ningen. Den nederste ca. 1 km af Nørre Budsgård Bæk er et offentligt vand-
løb og beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Umiddelbart ovenfor er ca. 
240 meter rørlagt. I alt er Nørre Budsgård Bæk ca. 2 km lang, inden den 
løber ud i Limfjorden og ligger dermed i hovedvandområde 1.2 Limfjorden. 
Ved at filtrere og lede tag-, overflade- og vejvand gennem søen, reduceres 
udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til vandløbet, og 
der sker ligeledes en neddrosling af vandmængden, så den hydrauliske be-
lastning i vandløbet minimeres. Med de stillede vilkår vurderes det derfor, 
at projektet ikke vil medføre en øget negativ miljøpåvirkning i vandløbssy-
stemet og forhindre målopfyldelse.  
 

Jordforurening  
Oplandet er ikke områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven. 
 

6. Vurdering i forhold til Natura 2000 og Bilag IV arter  
 
Natura 2000  
Projektområdet ligger ca. 2,5 km meter fra Natura 2000 området, Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, nr. 28. Nissum Bredning 
er EF-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Det er områder, der har 
til formål at beskytte og forbedre levevilkårene for fugle, arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget.  
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Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 område nr. 28 negativt, da der ikke 
udledes spildevand.  Tag-, overflade- og vejvand ledes til søen herfra til Nr. 
Budsgård Bæk og videre til Limfjorden, her vil det ikke adskille sig væsentligt 
fra vandet der. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke påvirker Na-
tura 2000 område nr. 28, og udpegningsgrundlaget herfor.   
 

Habitatdirektivets bilag IV-arter  
Det vurderes, at beskyttede paddearter har uændret muligheder for at yngle 
i søen efter projektet som før projektet. Med udledning af tag-, overflade- 
og vejvand via afledning til sø og dermed via ledning til Nr. Budsgård Bæk vil 
der også kunne ske en påvirkning her. Nørre Budsgård Bæk er et vandløb 
med relativt stort fald og deraf begrænsede fiskeinteresser. Vandet vil herfra 
løbe ud i Limfjorden, hvor der kan forekomme enkelte oddere, der skønnes 
ikke at blive påvirket af udledningen pga. den store opblanding og vandets 
sammensætning her.   
 

7. Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  
 

• Ansøger.  

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

• Sundhedsstyrelsen.  

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100.  

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
Lemvig Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesi-
den for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaev-
net/. 
 
Klageportalen ligger desuden på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet af-
gørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for pri-
vate og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.  
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemme-
side.  
 
Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og kan ses på 
www.lemvig.dk fra den 28. januar 2021. Klagefristen er 4 uger og udløber 
den 25. februar 2021. 
 

Søgsmål 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 
være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest den 28. juli 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at 
den endelige administrative afgørelse foreligger 
 

Aktindsigt  

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. 
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvalt-
ningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 

8. Ibrugtagning af tilladelse 
 

Udledningstilladelsen har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke op-
sættende virkning. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, når ansøger 
modtager denne.  
 
Hvis tilladelsen udnyttes før klagefristens udløb og behandling af eventuelle 
klager, sker det på ansøgers eget ansvar og regning, hvis tilladelsen ændres 
eller ophæves pga. klager. Det anbefales derfor at vente med at udnytte 
tilladelsen, indtil ansøger kender indholdet af en eventuel klage og kan vur-
dere, om der vil være en økonomisk risiko forbundet med at udnytte tilla-
delsen. 

  

http://www.lemvig.dk/
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/96
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9. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen  
   

• NIRAS, Helén Buch Dubery: HEBD@niras.dk 

• Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers 

SV: trnord@stps.dk   

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 

V: dof@dof.dk    

• Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig:   

lemvig@dn.dk    
• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV.:  

fr@friluftsraadet.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten:  

vestjylland@@sportsfiskerforbundet.dk    
• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia:  

mail@dkfisk.dk    
• Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum:  

teamstr@gmail.com    
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 

Haderup: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk    

• Matrikel nr. 1fr Kongensgård Hgd. Nr. Nissum  

• Matrikel nr. 10ay Den Nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 9a Den Nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel 10a Den Nordlige Del, Nr. Nissum 

 
 

mailto:fr@friluftsraadet.dk

