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Udledningstilladelse 
 

Tilladelse til udledning af regnvand fra regnvandsbassin ved 
Ringvej 36 i Nørre Nissum til udløb RB1.14 til Nr. Budsgård Bæk. 
Kloakoplande: B1.12, B1.13, B1.14, B1.14A og B1.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsnit fra Spildevandsplan 2021-2028 med angivelse af ansøgningens berørte oplande an-
givet med sorte bokse og ansøgningens berørte udløb angivet med orange bokse 
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LEMVIG VAND A/S 
Havnen 8 
7620 Lemvig 
 

Dato 11-01-2023 
 
A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig 
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 
 
Mail:  
Susanne.Dokkedal@lemvig.dk 
J.nr.: 06.11.01P19-9-20 
 
Ref.: SUDO 
Dir.tlf.: 9663 1404  



 

 Side 2 af 10 

Indholdsfortegnelse 
1. Baggrund ........................................................................................................... 3 

2. Afgørelse............................................................................................................ 3 

3. Tilladelsens vilkår .............................................................................................. 4 

3.1 Generelt ..................................................................................................... 4 

3.2 Dimensionering og udformning ................................................................ 4 

3.3 Drift og kontrol .......................................................................................... 4 

4. Ansøgers oplysninger ........................................................................................ 5 

5. Miljøteknisk vurdering....................................................................................... 7 

6. Vurdering i henhold til Natura 2000 og Bilag IV arter ....................................... 8 

 
 
 
 

Bilagsfortegnelse 
 

Nr. Indhold 

1 Ansøgning om udledningstilladelse 

2 Oversigtskort med placering af regnvandsbassin og udløb 

 
  



 

 Side 3 af 10 

1. Baggrund 
Lemvig Kommune har den 4. juni 2021 modtaget en ansøgning fra WSP Danmark 
A/S, der på vegne af Lemvig Vand A/S ansøger om udledningstilladelse fra et plan-
lagt regnvandsbassin, der skal etableres ved Ringvej 36 i Nørre Nissum. Efterføl-
gende har Lemvig Kommune modtaget et opdateret bilag 2 med revisionsdato den 
17. august 2021, hvor udlægning af overskudsjord er ændret og udløbet er flyttet 
ca. 20 meter nedstrøms m.m. 
 
Regnvandsbassinet er omtalt i kommunens Spildevandsplan 2021 - 2028 til udfø-
relse i 2022. Etableringen er udsat til 2023. Regnvandsbassinet etableres primært 
for at reducere store vandføringer til Nørre Budsgård Bæk og dermed sikre vandlø-
bet mod erosion og oversvømmelser. Bassinet vil desuden have den effekt, at ud-
ledningen af næringsstoffer til Limfjorden reduceres. Udløbet fra regnvandsbassi-
net vil få udløb RB1.14 i Nørre Budsgård Bæk. Det planlagte regnbetingede udløb 
har UTM koordinaten: 

 
• X = 462.907 

• Y = 6.268.420 
 
 
Udkastet til tilladelsen er sendt til partshøring hos Lemvig Vand A/S og berørte 
lodsejere/naboer. Der har ikke været bemærkninger til udkastet 
 
 

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

• §28 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK. nr. 100 af 19-01-2022. 
 

• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslo-
vens kapitel 3 og 4, BEK. nr. 1393 af 21. juni 2021. 

 

  

https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/30
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1393
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3. Tilladelsens vilkår  
 

3.1 Generelt 

1. Udledningen skal ske som beskrevet i ansøgningen i bilag 1 og placeres som 

vist på oversigtskortet i bilag 2. Dette er på matr.nr. 10at, Den Nordlige Del, 

Nr. Nissum, som er ved Ringvej 36. 

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

efter anden lovgivning er indhentet og meddelt. 

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

med lodsejere m.v. indgås. 

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

Kommune. 

 

3.2 Dimensionering og udformning 

5. Regnvandsbassinet skal have et permanent volumen på mindst 250 m³/re-

duceret ha. ved benyttelse af en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8. Bas-

sinet skal have en permanent vanddybde på mellem 1- 1,5 meter. Begge 

dele vil sikre rensning ved BAT (Bedst Anvendelig Teknologi). 

6. Bassinet skal indrettes efter retningslinjerne i Faktablad om dimensione-

ring af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012. 

7. Afløbsvandføringen må ved udledningen til Nørre Budsgård Bæk maksimalt 

være på 50 l/sek.  

8. Bassinet må i gennemsnit give nødoverløb en gang hvert 5. år  

9. Der skal tages hensyn til klimaforandringer ved anvendelse af klimafaktor 

1,2. 

10. Magasineringsvoluminet skal være dimensioneret efter Excel ark til Spilde-

vandskomiteens Skrift nr. 30. 

11. Regnvandsbassinet skal være med foranstaltninger, der sikrer tilbagehol-

delse af sand og olie. 

12. Regnvandsbassinet skal have dykket afløb. 

13. Der skal af sikkerhedshensyn etableres flade skråninger med en hældning 

mindst 1:5, da regnvandsbassinet er beliggende i et bolignært område. 

 

3.3 Drift og kontrol 
 

14. Der skal jævnligt føres tilsyn med regnvandsbassinet, dog mindst én gang 

årligt. Bassinet skal oprenses samt plejes efter behov. Oprenset olie/sedi-

ment skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes anvisning. Tilsynet skal føres 

i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, 

pleje og oprensning. Driftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år og 

fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf
http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf
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15. Sandfang skal senest tømmes, når det maksimalt er 50 % fyldt og noteres 
i driftsjournalen. 
 

16. Udledningen fra regnvandsbassinet må ikke give anledning til erosion, 

oversvømmelse eller lignende i Nørre Budsgård Bæk. 

17. Der skal etableres mulighed for at lukke bassinafløbet, hvis der opstår en 

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

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

Budsgård Bæk, skal Lemvig Kommune kontaktes omgående. I akutte til-

fælde skal der straks ringes alarm til 112. 

19. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i Nørre Budsgård Bæk. 

20. Der skal sikres uhindret adgang til regnvandsbassinet af hensyn til drift, 

vedligeholdelse og tilsyn. 

21. I forbindelse med anlægsarbejdet og fremtidige oprensninger af regn-

vandsbassinet skal det sikres, at udskylning af materialer såsom sand, ler 

og jord m.v. undgås.  

 
4. Ansøgers oplysninger 
Lemvig Kommune har den 4. juni 2021 modtaget en ansøgning fra WSP Danmark 
A/S, der på vegne af Lemvig Vand A/S ansøger om udledningstilladelse fra et plan-
lagt regnvandsbassin, der skal etableres ved Ringvej 36 i Nørre Nissum. Efterføl-
gende har Lemvig Kommune modtaget et opdateret bilag 2 med revisionsdato den 
17. august 2021, hvor udlægning af overskudsjord er ændret og udløbet er flyttet 
ca. 20 meter nedstrøms m.m. 
 
Regnvandsbassinet er omtalt i den kommende Spildevandsplan 2021 - 2028 til ud-
førelse i 2022. Regnvandsbassinet etableres primært for at reducere store vandfø-
ringen til Nørre Budsgård Bæk og dermed sikre vandløbet mod erosion og over-
svømmelser. Bassinet vil desuden have den effekt, at udledningen af næringsstoffer 
til gavn for Limfjorden reduceres. Udløbet fra regnvandsbassinet vil få udløb RB1.14 
i Nørre Budsgård Bæk. 
 
Til fastlæggelse af afløbsvandføring fra bassinet har Lemvig Kommune undersøgt 
den hydrauliske kapacitet og erosionsmæssige forhold i Nørre Budsgård Bæk. Lem-
vig Kommune har herefter fastlagt afløbsvandføringen fra bassinet til 50 l/sek., som 
er inkl. 10 l/sek. fra det eksisterende udløb RB1.16. 
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De berørte oplande er vist i efterfølgende figur markeret med sorte bokse og de 
berørte udløb er markeret med orange bokse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplande der er direkte tilsluttet det planlagte regnvandsbassin har i Spildevands-
plan 2021-2028 følgende oplysninger: 
 

Opland 
Areal 
[ha] 

Befæstel-
sesgrad 

Bef. areal 
[ha] 

Bemærkning 

B1.12 5,86 30% 1,76 - 

B1.13 6,35 30% 1,91 - 

B1.14 5,32 30% 1,60 - 

B1.14A 2,62 35% 0,92 Planlagt, bassinområde 

B1.20 0,30 35% 0,11 Planlagt 

I alt 20,45 30,7% 6,28 - 

 
 
Tag- og overfladevand fra opland B1.16 (Kongensgårdparken) ledes i dag via eksi-
sterende sø til udløb RB1.16 i Nørre Budsgård Bæk. Ved etablering af det planlagte 
bassin ledes dette afløb ind i ansøgningens planlagte bassin, hvorefter udløb RB1.16 
nedlægges. 
 
Ansøger oplyser, at den opgravede overskudsjord på ca. 14.000 m³ transporteres 
væk fra arealet, efter drøftelse med naboer. 
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5. Miljøteknisk vurdering 
 

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

Grundvand 
Projektet er ikke placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser. Jordbun-
den er leret, så regnvandsbassinet vil ikke påvirke grundvandets kvalitet negativt. 

 

Jordforurening 
Projektet er ikke placeret i et område, hvor der er registreret jordforurening. 
 

§3 naturbeskyttelse 
Regnvandsbassinet etableres i nærheden af en §3 naturbeskyttet mose, som løber 
langs Nørre Budsgård Bæk. Den permanente vandstand i bassinet ligger ca. 0,3 me-
ter over vandspejlet i Nørre Budsgård Bæk. Derfor vil bassinet ikke sænke vandstan-
den i moseområdet.  

   

Nørre Budsgård Bæk 
Vandløbet har i Vandområdeplan 2015-2021 en ringe økologisk tilstand, men skal 
have en god økologisk tilstand, hvorfor målsætningen ikke er opfyldt.  
 
Etablering af bassinet vil reducere den årlige maksimalvandføring til Nørre Buds-
gård Bæk med over 90 %, hvorefter det regnbetingede udløb ikke længere vil være 
til hinder for opfyldelse af målsætningen. 
 
I den efterfølgende tabel er der opstillet et stofregnskab for den årlige udledning til 
Nørre Budsgård Bæk, der har udløb i Limfjorden. 
 

Opland 
Status (ingen bassin) Plan (bassin etableret) 

Vand 
m3 

BI5 
kg 

N 
kg 

P 
kg 

Vand 
m3 

BI5 
kg 

N 
kg 

P 
kg 

B1.12 7.250 44 15 2,2 7.250 17 12 0,9 

B1.13 7.860 47 16 2,4 7.860 19 13 0,9 

B1.14 6.580 39 13 2,0 6.580 16 11 0,8 

B1.14A - - - - 3.780 9 6 0,5 

B1.20 - - - - 430 1 1 0,1 

I alt 21.690 130 43 6,5 25.900 62 41 3,1 

 

        

Ovenstående tabel viser, at udledningen af alle stoffer reduceres. Da der også sker 
en markant reduktion af maksimalvandføringen, vurderer Lemvig Kommune, at 
med de stillede vilkår vil projektet ikke påvirke Nørre Budsgård Bæk væsentlig og 
forhindre målopfyldelse. Udledningen kan derfor accepteres. 
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6. Vurdering i henhold til Natura 2000 og Bilag IV arter  
 
Ifølge §6 i Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021  om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ar-
ter (Habitatbekendtgørelsen) kan Lemvig Kommune ikke give tilladelse, hvis regn-
vandsudledningen efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde. 
 
Området, hvor regnvandsbassinet skal etableres, er beliggende udenfor Natura 
2000-områder. Der er ca. 2 km til nærmeste Natura 2000 område, nr. 28, Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
 
Det vurderes på baggrund af projektets karakter, afstand til Natura 2000 området 
samt at det ikke indebærer øget udledninger, øget emissioner, øget forstyrrelser, 
mere støj eller lignende, der særligt kan henføres til det konkrete projekt. Derfor vil 
etablering og anvendelse af bassinet ikke påvirke udpegningsgrundlaget for det 
nævnte Natura 2000 område. 
 
Bilag IV/fredede arter 
Bassinet etableres på dyrket mark med passende afstand til beskyttet natur og 
uden behov for nedrivning af redetræer eller lignende. Det vurderes, at bilag IV-
arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og birkemus kan forekomme i le-
vende hegn og vandhuller. De vil kun kortvarigt blive forstyrret af etableringen, og 
de vil i den periode søge til naboarealer, men vil på sigt potentielt have gavn af 
bassinet. Etableringen vil dermed ikke ødelægge eventuelle bestande af Bilag IV-
arter. 
 
Det vurderes, at etablering af bassinet kan igangsættes uden at ødelægge yngle, 
raste eller fourageringsområder for Bilag IV arter, og der vil ikke være behov for at 
søge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsens §10 hos Miljøstyrelsen.  

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1595
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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 Kom-
mune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden Miljø- og Fø-
devareklagenævnet (naevneneshus.dk). 
 
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 afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageporta-
len. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og kan ses på www.lem-
vig.dk fra den 11. januar 2023. Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. februar 
2023. 

 

Søgsmål  
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge Miljøbeskyttelseslo-
vens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige 
senest den 11. juli 2023 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. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://www.lemvig.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
https://www.lemvig.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/101
https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/101
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8. Ibrugtagning af tilladelse  
Udledningstilladelsen har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsæt-
tende 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 vurdere, om der vil være en økono-
misk risiko forbundet med at udnytte tilladelsen. 
 

9. Underretning om afgørelsen 
 

• Lemvig Vand A/S 

• WSP Danmark, Peter Poulsen 

• 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: dnlemvig-sager@dn.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten: vestjyl-

land@@sportsfiskerforbundet.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: 

mail@dkfisk.dk 

• Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum: te-

amstr@gmail.com 

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup: 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

• Matrikel nr. 14c, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 14d, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 1az, Pilgård Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 10ar, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 10as, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 10aq, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

• Matrikel nr. 10e, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

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

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

• Matrikel nr. 10a, Den nordlige Del, Nr. Nissum 

 

 

 
 

https://danskelove.dk/milj%C3%B8beskyttelsesloven/96
mailto:lemvig-sager@dn.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

