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VVM - afgørelse- rørlægning af 120 meter grøft - matr.nr. 28d 
og 27n, Præstegården, Hygum
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge 120 
meter grøft mellem matrikel nr. 27N og 28D, PRÆSTEGÅRDEN, HYGUM.

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 juni 
2020 (miljøvurderingsloven). 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet 
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
Matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum (syd for Sønderbyvej 42) ønskes 
drevet i én samlet mark, og det påtænkes derfor at rørlægge en del af grøften i 
matrikelskel med et 160 mm rør.
Det drejer sig om en strækning på i alt ca. 120 meter.

Høring af berørte myndigheder
Undladt jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Høring af naboer
Afgørelsen har været sendt i høring hos den anden lodsejer. Der har ikke været 
bemærkninger.

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

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

I/S Dalgaard v/Jørn & Theodor Trillingsgaard
Pletvej 6
7620 Lemvig

Dato 23-10-2020

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

Mail:  teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.40.20P19-11-20

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663 1119



Side 2 af 4

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 afvandings- og miljø-
mæssige interesser:

Et rør på 160 cm i en grøft der afvander ca. 2 ha vurderes at have tilstrækkelig ka-
pacitet så de afvandingsmæssige forhold ikke ændres som følge af en realisering 
af projektet.

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne medføre en negativ mil-
jøpåvirkning i vandløbssystemet og hindre målopfyldelse for hverken Vestersø 
Landkanal eller Limfjorden (Hovedopland 1.2).

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-
ter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt 
aktiviteterne forbundet med oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-om-
råder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsa-
rområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på 
udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyt-
telsesområder.

Lemvig Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil påvirke Natura 2000 området 
og udpegningsarterne, da der er tale om en forholdsvis kort strækning, og der er 
ingen arter på udpegningsgrundlaget, der er knyttet til mindre grøfter i agerlan-
det. 
Beskyttede arter vil i mindre omfang søge til grøften, men det er Lemvig Kommu-
nes vurdering, at de 120 meter grøft der nu rørlægges ikke er er af afgørende be-
tydning for arternes yngle- og rastemuligheder.

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 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.
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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 12. november 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, 
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 10. december 
2020.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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:
- Lodsejer af matrikel 28d, Præstegården, Hygum
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.  
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: na-

tur@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 Køben-havn 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@sportfi-

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