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VVM - afgørelse - Etablering af sandfang - Prebensgård bæk 
Lemvig Kommune ønsker at etablere et sandfang i Prebensgård bæk (omkring 
vandløbsstation 2165) på matrikel nr. matr. nr. 35i, Dal Anneksgård, Fabjerg , . 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. ju-
ni 2020 (miljøvurderingsloven).  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er om-
fattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 
 
Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne 
træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Sandvandring er et problem for fisk og smådyr i Prebensgård bæk og i hele Flyn-
der å-systemet og sker specielt pga. brinkerosioner. For at fange sandet inden det 
løber ind i Natura2000 område nr. 224 (Flynder Å og heder i Klosterhede Planta-
ge), ønskes der etableret et sandfang umiddelbart opstrøms Natura2000-områ-
det. 
 
Placeringen er desuden valgt ud fra, at det er her sandet naturligt lægger sig i dag 
pga. lave faldforhold, og det er let at komme til området og sprede materiale ud.  
 
I forbindelse med etableringen af sandfang ønsker Lemvig Kommune desuden at 
fjerne det aflejrede sand på en strækning på ca. 200 meter nedstrøms sandfanget.  
 
Sandfanget etableres efter forskrifterne med et længde/bredde forhold på ca. 10 
og bredde/bredde forhold på ca. 3. Vandløbsbunden er ca. 1 meter bred. 
 
Sandfanget tømmes efter behov efter aftale med Lemvig Kommune 
Ved tømning af sandfanget oplægges materialet på landbrugsjord udenfor §3 be-
skyttet natur (jf. dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven) 
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Høring  
Selve projektet har været i høring ved relevante myndigheder, interesseorganisa-
tioner og lodsejer 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til natur- og miljøhensyn 
i vandløbet 
 
Prebensgård bæk er målsat i vandområdeplan 1.4 Nissum fjord med god økologisk 
tilstand. I planen for 2015-2021 er strækningen blevet vurderet med moderat til-
stand og lever dermed ikke op til sin målsætning.  
Lemvig Kommune er derfor i gang med at undersøge, hvilke tiltag der skal til, for 
at forbedre tilstanden i vandløbet. På strækningen opstrøms det nye sandfang er 
der et fint fald og overvejende grus i bunden og forskellig variation af de fysiske 
forhold. 
Omkring stedet hvor sandfanget ønskes etableret, er faldet mindre og bundmate-
rialet er overvejende sand. Dvs. her er de fysiske forhold ikke så gode, hvilket kan 
være en årsag for den manglende målopfyldelse. Sand/sediment i vandløbet på-
virker levestederne negativt for organismerne, der foretrækker en varieret bund. 
Sedimentet påvirker desuden vandgennemstrømningen i bundmaterialet og ned-
sætter dermed genluftningen og iltindholdet. 
Sandfanget skal hjælpe med at fjerne noget af sandet, inden det løber videre ned i 
Natura2000 området.   
Dvs. etablering af sandfanget skulle gerne forbedre de fysiske forhold i vandløbet 
og vil dermed ikke hindre målopfyldelse i Prebensgård bæk, tværtimod. 
 
Beskyttet natur 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser 
efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Der er givet §3 dispensation til at ændre tilstanden i vandløbet. Der sker ikke yder-
ligere tilstandsændringer i beskyttet natur 
Oprensningen kan give kortvarige forstyrrelser, der kan genere Bilag IV arterne i 
området, men vil ikke ødelægge deres muligheder for at yngle, raste eller foura-
gere i området. 
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Ingen påvirkning af fredede områder 
Det vurderes, at oprensningen, sandfanget og det meget lille indgreb i det natur-
beskyttede vandløb, ingen betydning har for Natura 2000 området eller de arter 
og naturtyper, det er udpeget på grundlag af, da formålet er at forbedre vandlø-
bet. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgø-
relsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
 
Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørel-
se af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige 
tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller 
dispensation efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvur-
deringslovens § 18. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne 
fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningsskema. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gælden-
de på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få af-
gjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 20. oktober 2020.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 



Side 4 af 4

der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Næv-
nenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. 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 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 17. november. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse forelig-
ger. 
 
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. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen 
Fiskeristyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Dansk Ornitologisk Forening 
Friluftsrådet 
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