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Tilladelse efter vandløbsloven - etablering til overkørsler i for-
bindelse med pumpehuset 
 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning fra Harboøre pumpelag om at etab-
lere en ny overkørsel samt gøre den eksisterende bro ca. 3 meter bredere om-
kring Harboøre pumpeanlæg - matrikel 207 Den sydlige Del, Harboøre. 
Se oversigtskort på bilag 1. 
 
Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vand-
løbsmyndighedens godkendelse jf. vandløbslovens §47 og §9 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og –restaurering m.v 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at etablere en ny 4 meter bred rørbro på 
ø60 syd for pumpehuset samt gøre den eksisterende rørbro på ø100 nord for 
pumpehuset 3 meter bredere, så den bliver i alt ca. 6 meter bred.  
 
Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §47 samt reguleringsbekendtgørel-
sens2 § 9. 

 
Tilladelsen bortfalder tre år efter, afgørelsen er meddelt, hvis den ikke er benyttet 
inden denne dato. 
 
Tilladelsen gives under følgende vilkår: 
 

- Røret lægges så dybt at vandløbsbunden fortsætter jævnt gennem 
røret 

- Der skal sikres med naturlige sten mod erosion 

 
1 Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb 

2 Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v 
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- Opfyldning med sediment på og ved røret, skal ske på en måde, så 
der ikke er fare for, at det falder i vandløbet 

- Fremtidig vedligeholdelse afholdes af bredejer og brugere 
- Bygge- og anlægsmaterialer opsamles og bortskaffes i henhold til 

kommunens affaldsregulativ 
- I forbindelse med arbejdet skal det sikres, at der fortsat er adgang 

til strandengene så længe der går dyr på arealerne fra omkring 1. 
maj til oktober. 

 
Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 5. oktober – 
2. november 2022. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke kla-
ges over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke ud-
nyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. 
Klagevejledning ses sidst i tilladelsen. 
 
Sagsfremstilling 
For at få adgang hele vejen rundt om lagunen ved pumpehuset i forbindelse med 
oprensning af sand og slam, ønskes en ny overkørsel (over kanal mod syd) samt 
udvidelse af den eksisterende (over bikanal IV). 
 

 
Den nye bro mod syd bliver anlagt som en 4 meter bred overkørsel med rør ø60 
og udvidelsen af den eksisterende sker ved at udvide overkørslen med 3 meter 
mod syd så den bliver i alt 6 meter bred med et rør på ø100. 
 
Der fyldes op med sand/jord til terræn. 
 
Økonomiske forhold 
Projektet udføres af Harboøre pumpelag, der også er ansvarlige for den fremtidige 
vedligeholdelse af broerne 
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Baggrund for tilladelsen 
 
Afvandingsinteresser 
Forlængelse af den eksisterende rørbro sker med samme rørdiameter, som røret 
har i dag, og der ændres derfor ikke på vandafledningen. 
Grøften og oplandet syd for pumpehuset er mindre og derfor vurderes en rørdia-
meter på ø60 som tilstrækkelig for den nye overkørsel over grøften mod syd. 
 
Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke afvandingsforholdene i 
området, der i øvrigt er afhængig af pumpedriften.  
 
Miljø- og naturmæssige interesser 
Hverken grøften mod syd eller bikanal IV (grøft mod nord) er beskyttet i §3 i Na-
turbeskyttelsesloven eller omfattet af gældende vandområdeplaner. 
 
Vandløbene i området er stærkt kanaliserede og vandet tømmes via pumper. Om-
rådet omkring pumpen fungerer desuden som et bassin og bunden består således 
af aflejret sand og slam.  
 
Der er således ringe biologisk tilstand og interesse i vandløbene og etablering af 
overkørslerne vurderes ikke at kunne påvirke vandmiljøet væsentligt.  
 
Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Området ligger lige vest for Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø med en række fugle og naturtyper på udpeg-
ningsgrundlaget. 
Projektet med de nye rørbroer er et forholdsvis lille projekt og har ikke direkte 
indvirkning på fuglelivet eller naturtyper, derfor vurderer Lemvig Kommune at 
projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af Natura 2000 området og 
tilhørende udpegningsgrundlag. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag 
IV-arter) 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have 
levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved området 
omkring pumpehuset. Det vurderes umiddelbart, at der kan være Strandtudse, 
Birkemus, Markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder og småfla-
germus. 
Området omkring overkørslerne udgør dog ingen betydende raste- og ynglelokali-
tet for nævnte bilag IV arter, da der er noget trafik på arealet i dag.  
 
(Andre relevante vurderinger)  
Området ligger op ad det fredede område ”Plet Enge”, som primært består af 
strandenge. Projektet vil ikke påvirke det fredede område.  
 
Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at rørbroerne med de stillede 
vilkår kan etableres uden negative konsekvenser for vandløbssystemet, 
omkringliggende natur og afvandingsinteresserne i området.  
 
 



Side 4 af 6

Høring og udtalelser 
Projektet har været i høring hos Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og 
Lemvig Vand a/s. 
 
Naturstyrelsen havde følgende bemærkninger til projektet: 
Under arbejdet skal det være muligt for kreaturholder at komme ud til kreaturer-
ne på strandengene fra omkring 1. maj og til dyrene tages hjem til efteråret.  
 
Ellers ingen bemærkninger fra høringsparter 
 
Fortidsminder 
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud 
for 
iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. 
Disse 
bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmel-
delse af fund. 
Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for 
fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige for-
hold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside 
www.kuas.dk. 
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses 
i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. 
Spørgsmål herom kan rettes til Holstebro museum. 
 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk el-
ler www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. 
Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til 
behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageporta-
len. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til 
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for 
at blive fritaget på www.nmkn.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 
1) den, afgørelsen er rettet til, 
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-
fald og  
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage 
visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødeva-
reministerens nærmere bestemmelse. 

http://www.nmkn.dk/
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Domstolsprøvelse 
Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden admini-
strativ myndighed. 
Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstole-
ne. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og 
Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Udover ansøger og dennes konsulent er 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 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: 

dbf.oestjylland@gmail.com 
 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: 

lemvig@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

E-mail: dn@dn.dk  
 Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftsraadet.dk.   
 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail 

fr@friluftsraadet.dk. 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: 

post@sportfiskerforbundet.dk 
 Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
 Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 

 



 Side 6 af 6

 
Bilag 1 – Oversigtskort 
Pumpehuset ligger ved den røde pil 
 


