
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandløbsafgørelse - rørlægning af grøft - Armosevej 
Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at rørlægge ca. 17 
meter åben grøft på matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg. Se over-
sigtskort på bilag 1. 
Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedevæ-
relse og vedligeholdelse, kræver frilægningen af vandløbet tilladelse 
efter vandløbslovens1 §17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbs-
regulering og restaurering m.v.2 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at rørlægge ca. 17 meter af 
den private grøft på matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg. 
Tilladelsen gives efter vandløbslovens1 §17 samt reguleringsbe-
kendtgørelsens2 § 3. 

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den 
ikke er benyttet inden denne dato. 
Lemvig Kommune har desuden vurderet, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om mil-
jøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Tilladelsen gives under følgende vilkår 

- Røret må ikke ligge dybere end den eksisterende bundkote på 
grøften 

- Eventuelle tilløb til rørlægningen sikres fortsat vandafledning 
til den rørlagte grøft 

- Rørlægningen må ikke ændre på afvandingen i området  
- Da projektet skyldes et afstandskrav til vandmiljøet skal rørfø-

ringen ske med lukket rør 
 

1 LBKG nr. 1217 af 25. november 2019 
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Klagefrist 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perio-
den 26. april til den 25. maj 2022. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun så-
fremt 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 
Armosevej 24 skal have forbedret spildevandsrensning og ønsker at 
etablere et nedsivningsanlæg i kanten af deres matrikel.  
Der er i spildevandsbekendtgørelsen et afstandskrav til vandløb på 
25 meter. For at kunne overholde dette afstandskrav, ønsker ansø-
ger at rørlægge ca. 17 meter af en åben grøft. 
Strækningen fremgår med rød linjeføring på kortet herunder. Den blå 
markering er den ønskede placering for nedsivningsanlægget. 

 
Ansøger oplyser, at grøften formodentlig aftager vand fra den nuvæ-
rende septitank og måske lidt tagvand fra Armosevej 24.   
 
Grøften ligger på anden mands ejendom. Der er medsendt en accept 
fra lodsejeren til projektet. 
 
Tidsplan 
Arbejdet forventes udført i 2022. 
 
Økonomiske forhold 
Etableringsomkostningerne finansieres af ansøger.  



Det er jf. vandløbsloven de pågældende lodsejere, der er ansvarlige 
for den fremtidige vedligeholdelse af den rørlagte strækning på 
samme vilkår som for den åbne grøft. 
 
Baggrund for tilladelsen 
Afvandingsinteresser 
Grøften er i alt ca. 50 meter og løber til en sø. Søen er et dødishul og 
fungerer formodentlig som afvanding for de omkringliggende arealer.  
Ifølge de historiske kort fra 1901-1971, er de mange dødishuller i om-
rådet muligvis forbundet med dræn.  
Grøften rørlægges med et lukket pvc rør med Ø110. Der løber ikke 
meget vand i grøften, og oplandet vurderes til meget begrænset.  
Derfor vurderer Lemvig Kommune at med de stillede vilkår vil rør-
lægningen af de ca. 17 meter grøft ikke forringe de afvandingsmæs-
sige forhold i området.  
 
Miljø- og naturmæssige interesser 
Strækning der ønskes rørlagt er ikke målsat i gældende vandområ-
deplaner (2015-2021) og indgår ikke i indsatsprogrammet. 
Strækningen løber til et dødishul som muligvis er forbundet med an-
dre dødishuller i området. Ifølge spildevandsoplysninger fra 1980 så 
løber drænvandet i området nordpå og ud i Heldum bæk, der løber 
gennem Horn sø og ud i Limfjorden.  
Heldum Bæk er omfattet af vandområdeplan 1.2 Limfjorden. Der er 
over 2 km gennem drænrør inden vandet fra grøften løber i Heldum 
bæk. 
På baggrund af projektets lille omfang samt afstanden til Heldum 
Bæk, vurderer Lemvig Kommune, at projektet ikke vil kunne medføre 
en negativ miljøpåvirkning i vandløbssystemet og hindre målopfyldel-
se for hverken Heldum Bæk eller Limfjorden (Hovedopland 1.2). 
Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) 
Området hvor grøften rørlægges, ligger ca. 4 km m syd for Natura 
2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 
og Agerø. Tættest på projektet ligger fuglebeskyttelsesområde F39. 
Udpegningsgrundlaget for F39 er en række gæs og vadefugle samt 
mosehornugle. 
Lemvig Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil påvirke Natura 
2000 området og udpegningsarterne, da der er tale om en forholds-
vis kort strækning der rørlægges, og der er ingen arter på udpeg-
ningsgrundlaget, der er knyttet til mindre grøfter i agerlandet.  
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirekti-
vets bilag IV-arter) 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, 
kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted 
på eller ved strækningen, hvor vandløbet rørlægges. Det drejer sig 
om arter tilknyttet vandhuller såsom spidssnudet frø, stor vandsala-
mander, strandtudse, markfirben, birkemus og flagermus.  



Det er Lemvig Kommunes vurdering, at de 17 meter grøft der nu rør-
lægges ikke er er af afgørende betydning for arternes yngle- og ra-
stemuligheder og derfor ikke vil påvirke arterne væsentligt. 
Samlet vurdering 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at strækningen på ca. 
17 meter kan rørlægges uden negative konsekvenser for vandløbs-
systemet og afvandingsinteresserne i området.  
 
Høring og udtalelser 
Projektet har være i høring ved Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen 
samt lodsejer af matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg.  
Der har ikke været bemærkninger til projektet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

- Lodsejer (og indirekte ansøger) på Armosevej 24 
- 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 København 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@sportfiskerforbundet.dk 
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk 
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Klagevejledning - vandløbsloven 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger. 
dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
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 videre-
sendelsen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Kla-
geportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender 
din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan frita-
ges. 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 be-
stemme andet. 
 
Klagevejledning – VVM 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påkla-
ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 
Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjem-
mel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommu-
nen 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 or-
ganisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller vareta-
gelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsente-
rer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjem-
mesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 

http://www.nmkn.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 
Klageportalen ligger 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 af-
gørelsen. 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 Klageportalen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjem-
meside.  
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 25. maj. 
 
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 af-
gørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. 
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvalt-
ningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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Bilag 1 – Oversigtskort over projektets placering – markeret med rød linje 

 


