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Hvidbog for høring af forslag til Spildevandsplan 2021-2028 

 
Hvidbogen er en opsamling på de indsigelser og bemærkninger, som Lemvig Kommune har modtaget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til spildevandsplan 

2021-2028. Hvidbogen er et bilag til dagsordenspunktet om endelig vedtagelse af Lemvig Kommunes Spildevandsplan for planperioden 2021-2028. 

Behandling af høringssvar og øvrige ændringer  
Udkastet har været i offentlig høring i perioden fra den 1. marts 2022 til 26. april 2022. Der er indkommet 3 høringssvar til forslag til spildevandsplan 2021-2028 samt 2 

personlige henvendelser. Henvendelserne drejede sig om hjælp til forståelse af spildevandsplanen, og hvordan planen evt. vil berøre deres ejendomme. 

 Afsender Høringssvar Kommunens bemærkninger Forvaltningens indstilling 

1 Thisted Kommune 
 
 
 
 
 

Thisted Kommune har i mail oplyst, at kommunen 
ingen bemærkninger har til Lemvig Kommunes 
forslag til spildevandsplan 2021-2028. 

  

2 Rubyvej 7 
 
 
 
 
 

Til Lemvig Kommune 
 
I har udsendt spildevandsplan, til gennemsyn, til 
vores I/S. Enevoldsgård, Rubyvej 7, Fjaltring, 7620 
Lemvig 
 
På oversigten er der ingen registrering af nedsiv-
ningsanlæg på vores grundstykke, Rubyvej 7. 
 
Anlægget blev anlagt i 2012 af firma: Børge Lind 
og sønner i Lind, ved kloakmester Frits Lind. Da vi 
ikke ser nogen godkendelse af nedsivnings-
anlægget på vores BBR, kontaktede vi teknisk 
forvaltning i januar 2017. Fejlen skyldtes 
angiveligt at Frits Lind i 2012 var sygemeldt med 
blodprop, og papirarbejdet ikke var blevet 
færdiggjort. 

Der er ingen fejl i spildevandsplanen vedr.  
adressen.  Kommunen har registreret et god- 
kendt nedsivningsanlæg på adressen. Private  
folks nedsivningsanlæg i det åbne land skal ikke 
vises i spildevandsplanen. Det, der skal vises i en  
spildevandsplan er eksisterende områder uden 
for kloakeringsområder, hvor der afledes til 
nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden 
for kloakeringsområde, hvor der skal ske af- 
ledning til nedsivningsanlæg.  
 
Lemvig Kommune har givet påbud til alle ud- 
pegede ejendomme i vandområdeplanen for  
2015-2021 (Det åbne land). Disse forhold er  
medtaget i gældende spildevandsplan 2013-2021 
og er ikke aktuel i forslaget. 
 

Teknik & Miljø indstiller at 
forslag til spildevandsplan ikke 
ændres. 
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Processen med ansøgning, gennemsyn hos 
kloakmester og sidst godkendelse og optagelse 
på BBR blev gennemført i januar 2017. 
Vi fik dengang at vide, at sagen var færdigbe-
handlet, og at der nu var registreret et godkendt 
nedsivningsanlæg på vores grundstykke Rubyvej 
7, Fjaltring 7620 Lemvig. 
 
Jeg vedhæfter jer de to dokumenter, jeg fik i 
forbindelse med berigtigelsen af nedsivnings-
anlægget, der foregik i samarbejde mellem 
Lemvig kommune og firma Børge Lind og sønner. 
 
med venlig hilsen 
Ole Thorn Madsen 
Administrator af ejendommen I/S Enevoldsgård, 
Rubyvej 7, Fjaltring, 7620 Lemvig. 
  
 

Lemvig Kommune har sendt svarbrev ud til ejer/ 
administrator for at orienterer om ovenstående  
samt orienterer om, at Lemvig Vand i plan- 
perioden planlægger at etablerer en ny  
transportledning fra Trans til Dybe. Den plan- 
lagte transportledning vil berøre ejers matrikel. 
 
Ejer/administrator har ikke efterfølgende ind- 
sendt yderligere bemærkninger. 

3 Bøvlingvej 88  
 
 
 
 

Personligt fremmøde på kommunen. 
Ejer ønsker hjælp til at forstå, hvad spildevands- 
planen betyder for hans ejendom. 
 

Ejer af adressen Bøvlingvej 88 fik forklaret og vist 
på det digitale kort, at ejers matrikel vil blive 
berørt af den planlagte transportledning fra  
Trans til Dybe. Ejer havde ikke flere spørgsmål  
eller indvendinger. 
 

Teknik & Miljø indstiller at 
forslag til spildevandsplan ikke 
ændres. 

4 Kjærsgårdvej 19 
 
 
 

Pårørende til ældre ejer har telefonisk henvendt 
sig, for at få hjælp til forståelse af Spildevands- 
planens digitale kort. Hvad betyder spildevands- 
planen for ejer. 
  

Pårørende er blevet vejledt til forståelse af  
det digitale kort, og det er blevet oplyst, at  
ejers matrikel vil blive berørt af den planlagte  
transportledning fra Trans til Dybe. 
 
Herefter har der ikke været yderligere henven- 
delse eller indvendinger til sagen. 
 
 
 

Teknik & Miljø indstiller at 
forslag til spildevandsplan ikke 
ændres. 



                                                                                                                                                          Plan & Projekt 

5 Holmsøre Grundejerfor- 
ening 
 
 
 
 
 
 

Holmsøre Grundejerforening beliggende ved 
Ærenprisvej har indsendt følgende indsigelse. 
 
Lemvig kommune, ”teknik@lemvig.dk” 
Re: Indsigelse. 
Mrk: ”Høring og forslag til spildevandsplan 2021-
2028”  
Journalnummer 06.00.05.P15-4-19 
 
På vegne af Holmsøre grundejerforening, 
fremsendes hermed en række oplistede 
bekymringer, vi i grundejerforeningen har, i 
forbindelse med den forestående sammen-
lægning af de to renseanlæg. Vores allerstørste 
bekymring gælder kystlinjen og skrænterne. Det 
er sårbar natur, som også tjener som beskyttelse 
af vores huse. Skrænterne må ikke skride. Vi 
oplever nu og da skred på skrænterne mellem 
Ærenprisvej og Gjellerodde. Ud for Ærenprisvej 
har vi forsøgt at dæmme op for erosion og skred, 
ved at anlægge stenhøfder. Disse høfder ved-
ligeholdes, og da de hele tiden synker lidt, for-
moder vi, at de ligger ret langt under vandets 
overflade. Desuden når de jo langt ind på 
stranden, og vi er naturligvis ikke interesserede i 
at få ”rodet op” i disse høfder, som yder os 
essentiel beskyttelse, og som nu ligger godt og 
veletablerede. Vi mener ikke, det er muligt ”blot” 
at genetablere. Høfderne har nu ligget i mange 
år, og har dermed sat sig. 
 
Ingen kender konsekvenserne ved at etablere de 
to spildevandsledninger i 
strandkanten/Ærenprisvej. Eventuelle 

I indsigelsen refereres flere gange til miljø-
emner, der er beskrevet i den høring Lemvig 
Kommune havde af offentligheden og berørte 
myndigheder i forbindelse med indkaldelse af 
ideer og forslag til afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapporten, der skal udarbejdes 
i forbindelse med Lemvig Vands ansøgte projekt 
vedr. nedrivning af Lemvig Renseanlæg og 
fremtidig centralisering af spildevandsrens-
ningen på et udvidet Harboøre Renseanlæg. 
Ideoplægget var i høring i oktober 2021. Lemvig 
Vands rådgivere er på nuværende tidspunkt ved 
at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der 
skal belyse og vurderer på miljøforhold og 
eventuelle miljøpåvirkninger vedr. selve det 
ansøgte projekt. 
 
Udkast til miljøkonsekvensrapport og tilhørende 
udkast til afgørelser vil snart komme i 8. ugers 
offentlig høring.  
 
Høringen af udkast til Spildevandsplan 2021-
2028 med tilhørende miljørapport vedrører ikke 
høring af det ansøgte projekt, men spilde-
vandsplanlægningen i hele Lemvig Kommune 
for planperioden 2021-2028.  
 
Et af de emner, som Lemvig Vand er blevet bedt 
om at belyse og vurderer på i miljøkonsekvens-
rapporten, og som Holmsøre grundejerforening 
refererer til i deres indsigelse, er netop 
nedlæggelse af spildevandsledningen langs 
stranden ved Ærenprisvej og parallelt med 
foden af de eksisterende skråninger/skrænter 
her. Lemvig Vand har fået det rådgivende 

Teknik & Miljø indstiller at 
forslag til spildevandsplan ikke 
ændres. 
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konsekvenser vil måske først vise sig om flere år, 
og hvordan er vi så stillet? 
 
Grundvandet står i forvejen højt i vores område, 
og ifølge det tilsendte materiale, må vi påregne 
en stigning. Det bekymrer os meget. 
 
Desforuden har vi en bekymring om strømmen i 
rørene vil afstedkomme vibrationer, igen med 
risiko for yderlig erosion og belastning af kyst og 
skrænter. Vil strømmen være jævn, eller komme 
stødvis? 
 
Under vores smalle vej, ligger allerede kloakering, 
vand, el og fibernet. Vi har svært ved at se, at der 
er plads til to rør m 40 cm i diameter og med en 
indbyrdes afstand på 50 cm, som vi ved mødet d. 
18.10.21 med Jean Warming har fået oplyst vil 
være fremgangsmåden. Desuden er vi bekymrede 
for, at selve gravearbejdet og det tunge materiel 
vil give rystelser, som kan skade kyst og skrænter. 
 
Vi mener, at den mindst ringe løsning må være at 
skyde spildevandsledningen under fjordbunden 
udenfor høfderne. Det ser vi som den nådigste 
løsning overfor naturen og dermed også 
sikkerheden i vores kystlinje. 
 
Enhver bearbejdning på land, gør vores kystlinje 
og dermed beskyttelsen mod vandet endnu mere 
sårbar. 
 
I materialet fremgår det også, at man skal 
påregne, at over tid vil rørene blive synlige… det 
er naturligvis aldeles uacceptabelt. 

ingeniørfirma Sweco til at udarbejde en rapport 
til belysning og vurdering af forholdene. Sweco 
har i den forbindelse bl.a. foretaget geotekniske 
undersøgelser af skrænten og jordbundsfor-
holdene. 
 
På baggrund af den geotekniske undersøgelse 
og af de aktuelt trufne jordbundsforhold, har 
Sweco konkluderet, at skred af skrænten 
umiddelbart ikke vil medføre dybereliggende 
skråningsbrud, og den planlagte spildevands-
lednings placering i stranden er mulig. Sweco 
vurderer, at spildevandsledningen ikke vil kunne 
blotlægges, når den placeres i en dybde, der er 
mindst 1,3 meter under normalt vandspejl. 
Lemvig Vand forventer at nedlægge ledningen i 
4-6 meters dybde. Dette betyder endvidere, at 
spildevandsledningen placeres langt dybere end 
stenhøfderne. Lemvig Vand vil ikke ”rode op” i 
disse høfder. 
 
I indsigelsen oplyses det, at grundvandet står 
højt i området, der henvises til ”ifølge det 
tilsendte materiale” må der påregnes en 
stigning. Dette står ikke i dokumenterne til 
spildevandsplanen, men i ideoplægget der var i 
høring i oktober 2021. I ideoplægget, der 
vedrører den ansøgte projekt, står der under 
punktet klima, at idet klimaet ændrer sig, kan 
der være risiko for mere ekstreme 
regnvandshændelser og havvandsstigninger, 
der evt. kan berøre kyststrækningen langs 
stranden ved Ærenprisvej. Kysterosionen kan 
evt. bevirke, at spildevandsledningen over tid 
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Ledningen hører absolut ikke hjemme i vores 
sårbare kystområde.  
 
Mvh 
Holmsøre grundejerforening 
Annette Rask Groth 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kan blive blotlagt. Disse forhold skal belyses og 
vurderes på i miljøkonsekvensrapporten.  
 
Lemvig Vand har derfor som før nævnt fået det 
rådgivende ingeniørfirma Sweco til at udarbejde 
en rapport til belysning og vurdering af 
forholdene. Swecos konklusion er som før 
nævnt, at der ikke er grund til bekymring over 
projektets anlæggelse ved Gjellerodde og 
Ærensprisvej. Gennemførelse af projektet har 
ingen indflydelse på kommende klimafor-
andringer og grundvandstande. 
 
I indsigelsen er der endvidere en bekymring om 
strømmen i spildevandsledningen, og om den 
kan give vibrationer. Det kan oplyses, at 
etableringen af spildevandsledningen vil være 
beskyttet mod trykstød og vibrationer. Sådanne 
forhold vil være skadelig for alle slags 
spildevandsledninger. Spildevandsflowet vil 
være jævnt. 
 
Til besvarelse af bekymringerne vedr. den 
smalle vej, installationer og gravearbejde m.v. 
kan det oplyses, at Lemvig Vand vil udføre det 
ansøgte projekt og etablering af spildevands-
ledningen fuldt forsvarligt til sikring af, der ikke 
sker skader på bygninger, kyst og skrænter. 

 
Holmsøre grundejerforening beskriver i 
indsigelsen, at arbejdet på land, gør deres 
kystlinje, og dermed beskyttelse mod vandet fra 
fjorden endnu mere sårbart.  
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Jf. det rådgivende ingeniørfirma Swecos 
undersøgelsesprojekt er der ingen belæg for, at 
ledningsarbejdet på land vil medføre en 
svækkelse af kystlinjen og kystområdet. 
 
Undersøgelserapporten fra Sweco er vedlagt 
som bilag 12. 
 

 


