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VVM - afgørelse på ansøgning om etablering af nyt regnvands-
bassin syd for Hvedemarken i Lemvig 
Lemvig Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nyt regn-
vandsbassin syd for Hvedemarken i Lemvig på, matrikel nr. 28a, Lemtorp, Lemvig 
Jorder. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2021-10-27  
nr. 1976 (miljøvurderingsloven).  
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, punkt 10 g, Infrastrukturprojekter. Dæm-
ninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projek-ter, som 
ikke er omfattet af bilag 1). 
 
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 
Lemvig Vand A/S ønsker at etablere et regnvandsbassin syd for Hvedemarken i 
Lemvig. Bassinet etableres for at der kan foretages en rensning af regnvandet, in-
den det udledes i Lemvig Sø. Bassinets placering og dimensioner fremgår af ved-
lagte VVM-screening. 
 
Høring af berørte myndigheder 
VVM-screeningen har været i stjernehøring ved berørte myndigheder i Lemvig 
Kommune. Bemærkninger herfra er indarbejdet i VVM-screeningen. 
 
Høring af berørte parter 
VVM-screeningen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af scree-
nings- skemaet. Lemvig Kommune har i denne forbindelse ikke modtaget hørings-
svar. 
 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

LEMVIG VAND A/S
Havnen 8
LEMVIG
7620 Lemvig

Dato 11.01.2023

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620  Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail:  teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.40.20P19-15-21

Ref.: BRHA
Dir.tlf.: 9663 1132
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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 påvirkning af det landskabe-
lige udtryk samt påvirkning af vandmiljøet og beskyttet natur. 
 
Påvirkning af det landskabelige udtryk 
Nærområdet rummer ingen synlige arkæologiske værdier. Der findes dog en del 
beskyttede diger i området, men ingen der berøres af projektet.  
 
Anlægget placeres i byzone op ad eksisterende by. Gældende lokalplan muliggør 
bebyggelser rundt om anlægget og det vil da ikke være synligt fra det omkringlig-
gende landskab. 
 
Området indgår i Geopark Vestjylland og ligger tæt på et hotspot for Geoparken 
og 200 meter mod vest ligger fredningen af Lemvig Sødal, der er en landskabs-
fredning.  
 
Anlægget er placeret inden for det geologiske interesseområde Kronheden der er 
udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. An-
lægget placeres oven for tunneldalen, der udmunder i Lem vig. Da anlægget pla-
ceres i jord niveau og i nogen afstand til fredningen og de markante slugter og 
tunneldale vurderes det, at anlægget ikke vil påvirke oplevelsen af de markante 
slugter og tunneldale om kendetegner området. Placeringen vil hermed ikke stride 
mod områdets udpegning som geologisk interesseområde. 
 
Påvirkning af vandmiljøet 
Der er tale om overfladevand fra tagarealer fra bolig og erhvervsområder. Overfla-
devandet karakteriseres som mindre forurenet. 
 
Lemvig sø har moderat økologisk tilstand og lever derfor ikke op til målsætningen 
bl.a. pga. for højt fosforindhold. Dette projekt vil ikke påvirke vandmiljøet negativt 
eller forhindre målopfyldelse. 
 
Udledningen til Lemvig Sø kommer til at foregå via bassinet, som udover at nedd-
rosle udledningen også fungerer som opsamling for eventuelle miljøfremmede 
stoffer og organisk materiale. På den måde, vil forsinkelsesbassinet bidrage til en 
bedre vandkvalitet og mere stabil udledning til Lemvig Sø. Hermed vil dette pro-
jekt ikke påvirke vandmiljøet negativt eller forhindre målopfyldelse. 
 
Påvirkning af beskyttet natur 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser ef-
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ter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt 
aktiviteterne forbundet med projektet kan påvirke Natura 2000-områder væsent-
ligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). 
Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpeg-
ningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelses-
områder. 
 
Ca. 100 meter mod nordvest ligger et beskyttet vandhul og ca. 110 meter mod syd 
et andet beskyttet vandhul og endelig er der ca. 210 meter til et beskyttet over-
drev ned mod Lemvig Sø.  Da bassinet anlægges på bar mark og på afstand af øv-
rige vandhuller i området, der ligger højere eller i samme kote som regnvandsbas-
sinet, vil der ingen påvirkning være af disse.  
 
De beskyttede områder kan rummer stor og lille vandsalamander, butsnudet og 
spidssnudet frø, ligesom der kan være birkemus og firben i overdrevsområdet. På 
marken, hvor regnvandsbassinet etableres, skønnes det, at der ikke findes beskyt-
tede arter. 
 
Projektet er i luftlinje ca. 2,7 km fra det nærmeste Natura 2000-område, nr. 28 
”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. 
 
Projektet er i luftlinje ca. 5,1 km fra det nærmeste Ramsarområde, nr. 17 ”Nissum 
Bredning med Harboør- og Agger Tange. 
 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der ingen øgede udledninger 
eller andre påvirkninger vil være fra området.   
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- vur-
dering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgørel-
sen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
 
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 
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 gæl-
dende på screeningstidspunktet. 
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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 11. januar 2023.  
 
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, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som doku-
menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-
vurderingslovens § 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 Nævne-
nes 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 8. februar 2023. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 11. juli 2023 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den ende-
lige administrative afgørelse foreligger. 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
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Lemvig Kommune 
Teknik & Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig   
E-mail: teknik@lemvig.dk 

 

 

 
Skema til brug for screening i.f.m. ansøgning om en afgørelse efter  
miljøvurderingslovens § 21 

VVM-Screening,  
Version 17a,  

Q-gruppen 08-05-2019 
 

VVM - screening af nyt regnvandsbassin syd for Hvedemarken, Lemvig Sagsnr.: 09.40.20P19-15-21 
 

Basisoplysninger  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
 
Projektbeskrivelse 

 
Etablering af regnvandsbassin syd for Hvedemarken i 
Lemvig. Bassinet etableres for at der kan foretages en 
rensning af regnvandet, inden det udledes i Lemvig Sø. 

 
- 

Bygherre 
Navn:   
Adresse:   
Telefonnr.:  

 
Lemvig Vand A/S, Peter Eibye 
Havnen 8, 7620 Lemvig 
2141 5777 

 
- 
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Basisoplysninger  Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
E-mail:   
  

PETO@lvs-as.dk 
 

Kontaktperson 
Navn:  
Adresse:  
Telefonnr.:  
E-mail:   

 
WSP, Peter Poulsen 
Klostermarken 12, 8800 Viborg 
2124 4459 
peter.poulsen@wsp.com 

 
- 

Projektets  
Adresse:  
Matr. nr. og ejerlav:
   

 
 
Lemtorp, Lemvig Jorder, 28a 

 
 
- 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 

Lemvig Kommune - 

Oversigtskort  ”Lemvig – Oversigtskort til anmeldeskema”, dateret den 
3. juni 2021 

Se bilag 

Kortbilag med indtegning af 
anlægget og projektet 

”Lemvig – Projekttegning for bassin”, dateret den 3. juni 
2021, målestok 1:500” 

Se bilag 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM). 

 X 
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-
pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

- 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM). X  

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

punkt 10 g, da der foretages en varig 
oplagring af vand i et bassin. 

Det vurderes, at projektet også hører ind under punkt 11 c) 
Rensningsanlæg. 

 
Begrundelse: regnvandet renses i regnvandsbassinet, inden 
det udledes til recipient (Lemvig Sø). 
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
1.  Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:  

 
Navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 
 

 
I dag ejes arealet for det planlagte bassin af Lemvig 
Kommune, men der vil før etablering af bassiner ske 
en arealoverdragelse til Lemvig Vand A/S. 
 
Arealet omfatter en del af Lemtorp, Lemvig Jorder 
28a. 

 
Lemvig Vand A/S skal købe arealet af Lemvig Kommune. 

2.  Arealanvendelse efter projektets realisering. 
 
Det fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 

 
Det fremtidige bebyggede areal bliver som i status 
ubebygget. 

 
Det fremtidige samlede befæstede 
areal i m2 

 
Det fremtidige befæstede areal for det permanente 
vandspejl i regnvandsbassinet bliver ca. 2.100 m². 

 
Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ca. 2.100 m². 

3.  Projektets areal og volumenmæssige udformning. 

Projektets samlede grundareal angivet i 
ha eller m2 

 
Ca. 3.400 m². 

 
Projektets bebyggede areal i m2 

 
Ca. 2.100 m² som er det permanente vandspejl i 
bassinet. 

 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 

 
0 m3. 

 
Projektets maksimale bygningshøjde i 
m 

 
0 m 

 
Grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m 

 
 
Det er ikke nødvendigt. 

 
- 
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

 
Ingen nedrivningsarbejder 

 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå:  

 
08/21 – 12/21 

 
- 

4.  Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde 

 
Ingen råstoffer 

 
Vand - mængde i anlægsperioden 

 
Ingen 

 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 

 
Overskudsjord er rent jord, der køres til godkendt 
deponi. 

 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 

 
Ingen 

 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

 
Ingen 

 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 

 
Regnvand ledes i eksisterende ledninger uden om 
bassinet i anlægsperioden. 

 
- 

5.  Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råvarer/produktet i driftsfasen:  
 
Råstoffer – type og mængde i 
driftsfasen 

 
Ingen 

 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
 

 
Ingen 

 
- 
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Projektets karakteristika Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
 
Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

 
Ingen 

 
Vand – mængde i driftsfasen 
 

 
Ingen 

6.  Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald 

 
Ingen 

 
Andet affald 

 
Der sker over tid en ophobning af sediment i 
regnvandsbassinet, hvor der udarbejdes en drifts- og 
vedligeholdelsesplan for oprensning af 
regnvandsbassinet. 

 
Spildevand til renseanlæg 

 
0 m3 

 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav 

 
0 m3 

 
Håndtering af regnvand 
 

 
Regnvandsbassinet har til formål at forsinke og rense 
regnvandet ved BAT. 
 

 
- 

 
Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning? 
 

  
X 

  

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse?   
 

  
 

 
- 

 
Nej 
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?  
 

 
X 

  
- 

 
Ikke relevant 

10. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BREF-dokumenter?  

 

  
X 

 
- 

 
- 

11. Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter?  
 

 
X 

  
- 

 
Ikke relevant 

12. Er anlægget eller dele af anlægget 
omfattet af BAT-konklusioner?  
 

 
X 

 Regnvandsbassinet er dimensioneret 
med udgangspunkt i kriterier for 
dimensionering af våde 
regnvandsbassiner beskrevet i Lemvig 
Kommunes Spildevandsplan, hvilket er 
BAT. 

 
Aalborg Universitet, 2012 – Faktablad om dimensionering af 
våde regnvandsbassiner. 

13. Vil anlægget kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner?  
 

 
X 

  
- 

 
Ja – regnvandsbassinet er dimensioneret ud fra faktabladet 
udarbejdet af bl.a. Ålborg Universitet om dimensionering af 
våde regnvandsbassiner. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj? 
Oversigt vejledninger 

  
X 

 
- 

 
Lemvig kommune vil håndhæve støjgrænser iht. 
Støjvejledningen, støj fra virksomheder   

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 
 

 
X 

  
- 

 
Der forventes ikke særligt støjende anlægsarbejde. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 
 

 
X 

  
- 

 
Støj vil forekomme ifm. oprensning af sediment. Støjen 
herfra forventes dog ikke at være væsentlig. 

http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
http://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser 
om luftforurening? 
Luftvejledning mv. 

  
X 

 
- 

 
Der er ingen kilder til luftforurening 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

 
X 

  
- 

 
Ikke relevant 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 
 

 
X 

  
- 

 
Ikke relevant 

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener? 

 
I anlægsfasen 

  
 
 

X - 

 
 
 
Der forventes ikke særligt støvende anlægsarbejde. 

I driftsfasen 
 

 X - Der forventes ikke støvende drift 

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener? 

 
I anlægsfasen 

  
 
 

X - 

 
 
 
Der forventes ingen kilder til lugt 

I driftsfasen 
 

 X - Oprensning af sediment kan være en kilde til lugt. 
Forekommer dog kun sjældent. 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne? 

 
I anlægsfasen 

  
 
 
 
 

X - 

 
 
 
 
 
- 

I driftsfasen 
 

 X - - 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2001/aug/luftvejledningen/
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Projektets karakteristika Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
23. Er anlægget omfattet af 

risikobekendtgørelsen? 
 
jf. bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 
 

  
X 

 
- 

 
- 

 
Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
24. Kan projektet rummes inden for 

gældende lokalplan? 
  

 
X 

  
- 

Ja. Lokalplanen muliggør erhvervsvirksomheder og det 
konkrete områder er udlagt til grønt område med sti- og 
ledningstrace. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

  

  
X 

 
- 

Nej, området er beliggende i kystnærhedszonen, men et 
regnvandsbassin vil ikke påvirke kystzonen. 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

  

  
X 

 
- 

Nej 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

  

  
X 

 
- 

Nej 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

  

  
X 

 
- 

Området er beliggende i byzone. 

29.Forudsætter projektet rydning af skov?  
(skov er et bevokset areal med træer, 
som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er 
større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 
  

  
X 

 
- 

Nej 
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Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
30. Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

  

  
X 

 
- 

Der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig 
Kommune. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

  Ca. 100 m nordvest for det planlagte 
regnvandsbassin, er en §3 naturbeskyttet 
sø.  
Da vandspejlet i §3 området ligger ca. 3 
meter over vandspejlet i det planlagte 
bassin vil regnvandsbassinet ikke at få 
indflydelse på den §3 beskyttede sø. 
 

Ca. 100 meter mod nordvest ligger et beskyttet vandhul og 
ca. 110 meter mod syd et andet beskyttet vandhul og 
endelig er der ca. 210 meter til et beskyttet overdrev ned 
mod Lemvig Sø.   

32. Er der forekomst af beskyttede arter og 
i givet fald hvilke? 

  

  
X 

 
- 

De beskyttede områder kan rummer stor og lille 
vandsalamander, butsnudet og spidssnudet frø, ligesom der 
kan være birkemus og firben i overdrevsområdet. På 
marken, hvor regnvandsbassinet etableres, skønnes det, at 
der ikke findes beskyttede arter.  
 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

  

  Projektet er i luftlinje ca. 200 m fra det 
nærmeste fredede område, fredningssag 
nr. 00560.00, Lemvig Sødal. 
 

200 meter mod vest ligger fredningen af Lemvig Sødal, der 
er en landsakbsfredning.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste Habitatområde (Natura 2000 
områder, fuglebeskyttelses-områder og 
Ramsarområder). 

  

  Projektet er i luftlinje ca. 2,7 km fra det 
nærmeste Natura 2000-område, nr. 28 
”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 
Fjord og Agerø”. 
Projektet er i luftlinje ca. 5,1 km fra det 
nærmeste Ramsarområde, nr. 17 
”Nissum Bredning med Harboør- og 
Agger Tange. 
 
 

Regnvandsbassinet kommer til at ligge 2,7 km fra nærmeste 
Natura 2000 område, nr. 28, Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.  
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Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af 

overfladevand eller grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 
 

 
X 

 Der er tale om overfladevand fra 
tagarealer fra bolig og erhvervsområder. 
Overfladevandet karakteriseres som 
mindre forurenet. 
Almindelig belastede separate 
regnvandsudledninger er ikke omfattet af 
miljøkvalitetskravene for forurenede 
stoffer i overfladevand, jf. 
bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 
2017 om krav til udledning af forurenede 
stoffer til vandløb, søer eller havet. 

Da overfladevandet i forvejen ledes til regnvandsbassin vil 
projektet ikke påvirke grundvandsdannelsen yderligt. 
 
Regnvandsbassinet vil bidrage til en bedre vandkvalitet og 
mere stabil udledning i Lemvig sø.  
 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

  

  
X 

 
- 

Nej 

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening?  

  
X 

 
- 

 
- 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse? 

 

  
X 

 
- 

I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at 
være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud  
(2050-niveau). 
 
I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at 
være risiko for oversvømmelser i forbindelse med 
havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser (2050 
niveau). 

39. Er projektet placeret i et område, der, 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget 
som risikoområde for oversvømmelse? 
 

  
X 

 
- 

Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af 
oversvømmelsesloven. 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)?  

  
X 

 
- 

 
- 
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Projektets placering Ja Nej Anmeldte oplysninger Myndighedsvurdering 
41. Vil den forventede miljøpåvirkning 

berøre nabolande? 
 

  
X 

 
- 

 
- 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet? 

 

   
Ingen 

Regnvandsbassinets placering er ændret fra den oprindelige 
tiltænkte planlagte placering længere nedstrøms ved 
Lemvig Sø. Det har vist sig, der ikke har været tilstrækkelig 
plads og terrænforhold til bassinet længere nedstrøms. 
 
Regnvandsbassinet skal medvirke til at reducere mængden 
af næringsstoffer bl.a. fosfor til Lemvig Sø samt medvirke til 
at fremtidssikre afløbssystemet for regnvand ved fremtidige 
byggemodninger. 
 
 

 
Myndighedsscreening 
Kan projektets kapacitet og længde for 
strækningsanlæg give anledning til 
væsentlige miljøpåvirkninger? 
 

Der er ikke tale om et strækningsanlæg 

Hele projektets påvirkning af  
 
Historiske landskabstræk: 
Kulturelle landskabstræk: 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
Æstetiske landskabstræk: 

 
Nærområdet rummer ingen synlige arkæologiske værdier. Der findes dog en del beskyttede diger i området, men 
ingen der berøres af projektet.  
Anlægget placeres i byzone op ad eksisterende by. Gældende lokalplan muliggør bebyggelser rundt om anlægget og 
det vil da ikke være synligt fra det omkringliggende landskab. 

Geologiske landskabstræk: Anlægget er placeret inden for det geologiske interesseområde Kronheden der er udpeget som et eksempel på 
landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. Anlægget placeres oven for tunneldalen, der udmunder i Lem vig. Da 
anlægget placeres jord niveau vurderes det, at placeringen ikke vil stride mod områdets udpegning som geologisk 
interesseområde. 
 

Beskyttede naturtyper: 
Beskyttede arter: 

Da bassinet anlægges på bar mark og på afstand af øvrige vandhuller i området, der ligger højere eller i samme kote 
som regnvandsbassinet, vil der ingen påvirkning være af disse   
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Fredede områder: 
Natura 2000 område: 
Fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder: 
 
Sårbare vådområder: 

Projektområdet rummer ingen beskyttede arter. 
Anlægget lægges på et relativt højt plateau i nogen afstand af fredningen og vil ikke påvirke oplevelsen af de 
markante slugter og tunneldale om kendetegner området. 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der ingen øgede udledninger eller andre påvirkninger vil være fra 
området.   
Et forsinkelsesbassin vil forbedre vandkvaliteten på det vand, der udledes fra tag- og overfladearealer til Lemvig sø.  

Grundvand og drikkevandsinteresser: 
 

Anlægget vil ikke påvirke drikke- og grundvandsinteresser. 

Vil projektet være i strid med eller til hinder 
for etableringen af reservater eller 
naturparker? 
 

Området indgår i Geopark Vestjylland og ligger tæt på et hotspot for Geoparken, men da det ikke påvirker 
oplevelsen af tunneldalen vil det ikke få betydning for denne.   

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet? 
 
Overfladevand: 

 
 
 
 
Lemvig sø har moderat økologisk tilstand og lever derfor ikke op til målsætningen bl.a. pga. for højt fosforindhold. 
Dette projekt vil ikke påvirke vandmiljøet negativt eller forhindre målopfyldelse. 

Grundvand: Nej 
Naturområder: Nej 
Boligområder (støj/lys og luft): 
 

Nærmeste boligområde er Vester Lemtorp, som ikke påvirkes af projektet 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i: 
 
Anlægsfasen? 

 
 
 
 
Nej 

Driftsfasen? 
 

Udledning af overfladevand til Lemvig Sø kræver en udledningstilladelse 

Brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand 
 

Anlægget placeres på et areal der i forvejen er udpeget i kommuneplanen. Der forbruges ikke vand, men anlægget 
optager plads. 
I forbindelse med etablering af regnvandsbassinet flyttes jord, der efter aftale mellem Lemvig Vand og Lemvig 
Kommune skal indgå i byggemodning af det omkringliggende erhvervsområde, der ejes af Lemvig Kommune. 

Risikoen for større ulykker og/eller Ingen risiko 
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katastrofer, som er relevante for det 
pågældende projekt, herunder sådanne 
som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig 
viden 
 
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening). 
 

Der vurderes ikke at være risiko – der vil ske en forbedring. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser? 
 

Nej 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning? 
 

Nej – der vil ske en reduktionen af næringsstoffer til Lemvig Sø samt sikre hydraulikken i afløbssystemet for 
regnvand. 

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket 
område? 
 

Ja inden for byzonen til Lemvig By 

Omfanget af personer der forventes berørt 
af miljøpåvirkningen 
 

Ikke relevant 

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende 
karakter 

Ikke grænseoverskridende 

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet 
 

Det landskabelige udtryk ændres. Der vil ske en forbedring af vandmiljøet. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed 
 

Påvirkningen er faktuel. 

Miljøpåvirkningens: 
 
Varighed 

 
 
Påvirkningen er permanent. 

Hyppighed  
Reversibilitet  
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Konklusion Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, 
således at der er VVM-pligtigt: 

 X 

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport og tilladelse. 
Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, og det ikke bryder 
med den planlægningsmæssige anvendelse af området. 

Partshøring Beliggenhed 
Hvedemarken 12 
Hvedemarken 37 
Lemtorpvej 27 
Rugmarken 8 
Lemtorpvej 35 
Rugmarken 15B 

 
Dato: 11. januar 2023 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør
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