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Vandløbsafgørelse - krydsning af øvre del af Fåre Mølleå med 
fjernvarmeledning

Lemvig Varmeværk A.m.b.a har søgt om tilladelse til at krydse det offentli-
ge vandløb Fåre Mølleå på matrikel nr. 10a, Rom by, Rom. Se oversigtskort 
på bilag 1.

Krydsning af vandløb med kabler er omfattet af Vandløbslovens samt af Be-
kendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v og skal dermed 
godkendes af vandløbsmyndigheden. 
Både offentlige og private vandløb er omfattet af reglerne for krydsning af 
vandløb.  

Kommunens afgørelse
Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til at krydse den øvre del af Fåre 
Mølleå med den nye fjernvarmeledning på vilkår listet herunder.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i Vandløbslovens1 § 47 og Bekendtgø-
relse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.2 §9 stk. 2.

Afgørelsen er truffet, da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indfly-
delse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
1. at ledningens overkant ligger mindst 1,5 meter under vandløbets 

regulativmæssige bund,
2. at vandløbet ikke tilføres sand eller andet materiale under etable-

ringsarbejdet,
3. at vandløbet føres tilbage til regulativmæssige mål efter endt ar-

bejde
4. at overjorden på vandløbsbrinken skrabes af og lægges tilbage igen 

eller alternativt, at der sås med en robust græsblanding for at for-
hindre, at brinken skrider ned i vandløbet

1 LBKG nr. 1217 af 25. november 2019
2 BKG nr. 834 af 27. juni 2016
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5. at ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til krydsningen i til-
fælde, hvor vandløbet senere uddybes, reguleres eller på anden 
måde ændres.

6. at der placeres afmærkning på siden af vandløbet. Afmærkningen 
vedligeholdes af ejeren af installationen,

7. at Lemvig Kommune orienteres ved brev eller e-mail med vandlø-
bets navn og koordinater for underboringen. Koordinaterne ønskes 
angivet i Euref89 (eksempel (y,x)=(6271035,4529479)),

8. at Lemvig Kommunes natur og miljøafdeling får besked pr e-mail, når 
arbejdet indledes,

9. at de nødvendige aftaler med lodsejere og berørte parter er indgå-
et,

10. at tilladelsen udnyttes inden 3 år

Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 17. 
november – 15. december 2020.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der
ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må
denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.
Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.

Sagsfremstilling
Projektet omfatter en forbindelsesledning mellem transmissionledningen 
(fra Lemvig Varmeværk, Vestavej 2 til Lomborg/Ramme) og Rom Erhvervs-
område, samt distributionsnet i Rom Erhvervsområde.

I den forbindelse er der behov for at krydse den øvre del af Fåre Mølleå. 

Forbindelsesledningen planlægges etableret som twinrør i højeste isole-
ringsklasse 3 

Vandløbet ønskes som udgangspunkt krydset ved at lægge et midlertidigt 
rør i vandløbet og så grave under. 

Er vandføringen for voldsom, sker krydsningen ved underboring. Her gæl-
der de samme vilkår.



Side 3 af 7

Figur 1: Ny ledning er markeret med lilla linje og krydsningspunkt med Fåre Mølleå er markeret med 
en rød cirkel

Tidsplan
Arbejdet udføres november 2020 - marts 2021. 

Økonomiske forhold
Etableringsomkostningerne finansieres af ansøger Lemvig Varmeværk 
A.m.b.a. 
Se i øvrigt vilkår nr. 4

Baggrund for tilladelse
Afvandingsinteresser
De afvandingsmæssige forhold ændres ikke som følge af, at der graves en 
ledning ned 1,5 meter under vandløbsbunden.

Miljømæssige interesser
Fåre mølleå er målsat med god økologisk tilstand i gældende vandplan 
2015-2020. Den nuværende tilstand for hhv. fisk, smådyr og planter er 
ukendt ifølge den gældende vandplan, og ringe ifølge den kommende 
vandplan 2021-2027.
Ifølge Lemvig Kommunes kendskab til vandløbsstrækningen omkring kryds-
ningspunktet er ligeledes, at den ikke indeholder de store fysiske og biolo-
giske værdier.
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Derfor vurderer Lemvig Kommune, at krydsningen med de stillede vilkår, 
samlet set ikke vil kunne medføre en negativ miljøpåvirkning i vandløbssy-
stemet og forhindre målopfyldelse.

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000)
Der er ca. 2,7 km fra ledningen til nærmeste Natura 2000 område, nr. 224, 
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, med fuglebeskyttelsesområde 
og habitatområde.

Grundet lang afstand og projektets karakter vurderes det, at nedlægningen 
af fjernvarmeledningen under Fåre mølleå ingen betydning har for Natura 
2000 området eller de arter og naturtyper, det er udpeget på grundlag af. 

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bi-
lag IV-arter)
Ledningen kommer primært til at ligge i et industriområde. Ud over vandlø-
bet er der få mindre vandhuller i god afstand af ledningen.

Der kan forekomme diverse padder, som spidssnudet frø og stor vandsala-
mander. Vandløbet er på grund af forholdsvis ringe vandføring en del af 
året ikke hjemsted for odder eller bæver.   

Fælles for Bilag IV-artsdyrene er, at de kan blive kortvarige forstyrret, men 
at projektet vurderes ikke at skade yngle- eller rasteområderne for nogle af 
de arter, der er optaget på bilag IV i Habitatdirektivet.

Samlet vurdering
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at fjernvarmeledningen med 
de stillede vilkår kan etableres uden negative konsekvenser for vandløbssy-
stemet, omkringliggende natur og afvandingsinteresserne i området.

Høring, udtalelser og offentliggørelse

De berørte lodsejere er inddraget i forbindelse med lodsejerforhandlinger-
ne af projektejer.

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandlø-
bets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har Lemvig Kommu-
ne (vandløbsmyndigheden) valgt at fravige bestemmelserne om at sende 
projektet i høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -re-
staurering mv.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageporta-
len. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
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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 videresendel-
sen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videre-
sender 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 sa-
gens udfald 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 fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Domstolsprøvelse
Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden 
administrativ myndighed.
Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for 
domstolene. 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

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.oestjyl-

land@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.  

mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:lemvig@dn.dk
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- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-
det.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

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportfiskerforbundet.dk
mailto:inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:info@holstebro-museum.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort

Den nye ledning er markeret med lilla linje og krydsningspunktet med Fåre Mølleå er markeret med rød cirkel


