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Revideret tilladelse til udledning af separatkloakeret regnvand til Vilsted Sø samt 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven for nedgravning af udløb. 

Vesthimmerlands Kommune giver herved tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 samt §§ 17 og 20 i 
spildevandsbekendtgørelsen til udledning af regnvand fra oplandene B1.1, B1.1.1 og en del af B1.8.1, til 
et nyt åbent regnvandsbassinbassin på arealet nordvest for Vilsted Sø og videre gennem rørledning til 
Vilsted Sø (bilag 2 og 3: Oversigtsplan for placering af regnvandsbassin og udløb til Vilsted Sø). 
 
Udledningstilladelsen er revideret pga., at Vesthimmerlands museum i forbindelse med gravearbejde har 
gjort historiske fund. Således er området med væsentlige fortidsminder, der ikke kan frigives før en 
egentlig arkæologisk undersøgelse. Bilag 5 angiver det areal, der kan firgives samt kort over det areal, 
hvorpå der findes væsentlige fortidsminder, og som er indstillet til egentlige arkæologiske undersøgelser. 
Efter arkæologisk undersøgelse er der frigivet 19.250m2 og 12.100m2 kan ikke frigives Det er oplyst, at 
prisen for arkæologiske udgravninger er mellem 2.5 - 5 millioner kr.. Det har derfor været nødvendigt at 
ændre regnvandsbassinets udformning. Den nye udformning af regnvandsbassinet kan ses af bilag 3. 
 
Projektområdet for etablering af forsinkelsesbassinnet er uændret men for at undgå ødelæggelse af 
arkæologiske fund får regnvandsbassinet en lidt anden udformning indenfor projektområdet. I det 
eksisterende projekt er det vurderet, at Vildsted Sø ikke er sårbar overfor den hydrauliske belastning. Det 
skyldes, at Vilsted Sø potentielt set udgør et kæmpe forsinkelsesreservoir, som vil udligne ethvert ”peak” 
eller overløb fra regnvandsbassinet, og dermed beskytte Bjørnsholm Å mod erosion. Der er derfor mulig 
at give tilladelse til et større udløbstal i forbindelse med ekstremhændelser. Der er med den reviderede 
udledningstilladelse givet tilladelse til udledning af maksimalt 136 l/s. Der ændres ikke på andre forhold i 
forbindelse med revidering af udledningstilladelsen. 
 
Vesthimmerlands Kommune har den 28. nov. 2019 i screeningsafgørelse truffet afgørelse om, at der ikke 
skal laves miljøkonsekvensvurdering på etablering af ledninger og regnvandsbassiner i forbindelse med 
separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Ranum. Vesthimmerlands Kommune har på baggrund 
af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. 
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I afgørelsen har Vesthimmerlands Kommune især lagt vægt på, at projektet vil medvirke til at forbedre 
miljøtilstanden i Vilsted Sø, da overløb fra fælleskloak ophører. Dvs. at urenset spildevand opblandet 
med regnvand ikke længere ledes ud i recipienten. 
 
Med hensyn til det omgivende miljø (boligområder) vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige 
gener støj/lys og støv i anlægsperioden, samt i driftsperioden vil der ikke være påvirkning af 
boligområder. 
 
Selvom arealet til regnvandsbassinet er registreret som værende § 3 eng, vurderer Vesthimmerlands 
Kommune, at der ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regnvandsbassinet, da 
engen var registreret som beskyttet den 1. juli 1992 og lå i byzone i 1992. Regnvandsbassinet er 
beliggende under 300 m fra Vilsted Sø. Dispensation fra søbeskyttelseslinjen håndteres særskilt i anden 
tilladelse. Der er hermed givet dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 65 til nedgravning af udledning 
gennem eng samt til udløb i Vilsted Sø på matr. 4q Ranum by, Ranum. Udløbet udføres erosionssikret 
(VD 26603). ca. ½ m under normal vandstand. Efter etablering reetableres og evt. opgravet materiale 
fjernes. Se evt. bilag 3a. 
 
Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser, samt inden for 300 meter 
beskyttelseszonen omkring 2 vandværksboringer (DGU nr. 32.682 og 32.1227) tilhørende Ranum 
Vandværk. Det vurderes, at der ikke foregår aktiviteter i anlægsfasen, som kan påvirke 
drikkevandsinteresserne i området. Ansøger har oplyst, at der i enkelte områder skal foretages 
midlertidig grundvandssænkning for etablering af ledninger og bassiner. Overfladevand og grundvand fra 
grundvandssænkning ledes til spildevandskloak i anlægsfasen. 
 
Da regnvandsbassinet ligger tæt på Ranum Vandværks boringer, er der stillet krav om tæt membran i 
bunden af bassinet, så der ikke sker nedsivning til grundvandet. Vandstanden i bassinet kommer ikke til 
at påvirke nærliggende områders vandspejl, og den naturlige afstrømning vil følge terrænet omkring 
bassinet ned til den eksisterende mose, som bibeholdes. 

Forhøring af tilladelse 
 
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos ansøger. I forbindelse med udledningstilladelsen er der ikke 
kommet nogen bemærkninger. Den reviderede udledningstilladelse er sendt i høring i perioden 23. 
august til den 20. September 2021. 
 

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:  
 
Forhold vedr. arkæologiske fund - kulturarvsareal 

1. Områder der ikke er frigivet på baggrund af den større arkæologiske forundersøgelse, og som 
bygherre ikke ønsker at in situ bevare, kan først frigives efter en egentlig arkæologisk 
undersøgelse. 
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2. På det område der efter den større arkæologiske forundersøgelse er blevet frigivet gælder fortsat 
Museumslovens § 27 stk. 2 vedrørende at alt arbejde skal standses ved fremkomst af 
fortidsminder. 

3. Det område, der på baggrund af den større arkæologiske forundersøgelse ikke er blevet frigivet, 
men derimod skal in situ bevares må hverken anvendes til kørsel eller aflæsning, eller anden 
form for jordarbejde. Derudover må det ikke drænes eller gennemgraves. 

4. Der skal foreligge en plan for hvordan man vil sikre in situ bevaringen af fortidsminderne i det 
område, man har besluttet at friholde fra projektet. Denne skal godkendes af Slots – og 
Kulturstyrelsen. 

 
Generelt: 

 
5. Anlægsarbejdet, regnvandsbassin og udledning skal udføres i overensstemmelse med 

principperne i fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 2. dec. 2020 samt supplerende 
materiale 15. og 17. december 2020 og reviderede oplysninger juni 2021, herunder accept fra 
Vesthimmerlands museum for ændret placering af forsinkelsesbassin, samt i overensstemmelse 
med denne tilladelse og vilkår. 
 

6. Tilladelsen gælder fra det tidspunkt, hvor det nye regnvandsbassin tages i brug. 
 

7. Vesthimmerlands Kommune orienteres forud for ibrugtagning af bassinet, der herefter har 
mulighed for at syne arbejdet inden ibrugtagning. 

8. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 
miljøbeskyttelseslovens§ 78a, stk. 1. 

9. Der må ikke udledes sand eller slam, som kan give anledning til aflejringer i Vilsted Sø. 

10. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i eller omkring bassin eller udløb til Vilsted Sø. 

11. Udledningen skal overholde de udledningsmængder på maks.136 l/s til Vilsted Sø. 
 

12. Konstateres en forurening fra udløbet til Vilsted Sø, skal udledningen straks stoppes og 
Miljøstyrelsen og Vesthimmerlands Kommune orienteres om forholdet.  

13. Under anlægsfasen sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til Ranum Bæk og 
Vilsted Sø. 
 

14. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelser af arealerne omkring bassin og Vilsted 
Sø eller hindre afvanding af arealer. 

 
15. Regnvandsbassinet og tilhørende udløb ejes, drives og vedligeholdes af Vesthimmerlands 

Forsyning. 
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Vedr. Anlæg 
 

16. Regnvandsbassinet dimensioneres jf. Bilag 3 og 4. 

17. Der etableres sandfangsbrønd inden indløb i regnvandsbassinet. 

18. Regnvandsbassinet etableres med to afsnit, hvoraf indløbsdelen fungere som forbassin med 
tilbageholdelse af bundfældelige stoffer og det følgende bassin udføres som en klaringsdel inden 
udløb til recipient. 

19. Regnvandsbassin skal være med tæt membran i bunden, så der ikke forekommer nedsivning. 
Som membran anvendes bentonitmembran/måtte, fra bund til kronekant og et 0,5 m overlap på 
terræn. 

20. Bassinet skal etableres med et vådvolumen på 4.174 m³, og et forsinkelsesvolumen på 6.335 m3 

21. Det våde bassin skal have en vanddybde under det permanente vandspejl på 0,8 – 1,2 m.  

22. Udløbet fra bassinet drosles til 136 l/s. 

23. Bassinet skal forsynes med dykket udløb eller skumbræt, så der ikke føres flydestoffer eller 
skum videre til Vilsted Sø. 

24. Udløb til Vilsted udføres som dykket udløb (Ø400) i kote 1,92, normal vandspejl i Vilsted Sø er 
2,42. Udløbet udføres efter VD 26603 

25. Udløbet skal kunne lukkes i tilfælde af en akut forurening. 

26. Skråningsanlæg udformes harmonisk i landskabet. Bund og sider må ikke gøres stejlere end 1:5.   

27. Overfladevand og grundvand fra midlertidig grundvandssænkning ledes til spildevandskloak i 
anlægsfasen. 

28. Der etableres en adgangsvej/sti til bassin og hele vejen rundt om denne, for at kunne drifte 
sandfang og bassin. 

Vedr. drift og vedligehold: 
 

29. Vesthimmerlands Forsyning skal føre tilsyn med regnvandsbassinet samt udløbet til Vilsted Sø 
jf. Vesthimmerlands Kommunes vedligeholdelsesplan for regnvandsbassiner. 

30. Inden udløbet til Vilsted Sø skal det være muligt at udtage en repræsentativ prøve af det udledte 
spildevand. Miljøstyrelsen kan forlange, at der udtages prøver, såfremt det skønnes nødvendigt. 
Miljøstyrelsen bestemmer ligeledes, hvilke parametre der skal analyseres for. Prøven skal 
udtages efter anvisning af Miljøstyrelsen og bekostes af ejeren. Analyseresultaterne sendes i 
kopi til kommunen. 
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31. Hvis kommunen finder en uacceptabel påvirkning af vandløbskvaliteten, kan 
udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkår ændres og nye tilføjes. 

 

Begrundelse 
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, kommuneplanens retningslinjer og 
vandområdeplanen for Limfjorden og for Vilsted Sø. I afgørelsen har Vesthimmerlands Kommune især 
lagt vægt på, at projektet vil medvirke til at forbedre miljøtilstanden i Vilsted Sø da overløb fra fælleskloak 
til Ranum Bæk videre til Vilsted Sø ophører. Desuden vurderer Vesthimmerlands Kommune, at 
udledningen med de stillede vilkår, ikke vil påvirke beskyttede planter, dyr eller deres levesteder i 
området.  

Sagsfremstilling 
WSP har på vegne af Vesthimmerlands Vand A/S den 2. november 2020, søgt om udledningstilladelse til 
Vilsted Sø. Vesthimmerlands Vand A/S planlægger omlægning af den eksisterende fælleskloak i Ranum 
til ny separatkloak. Der ansøges om ændring i udledningstilladelsen for eksisterende overløb fra 
fælleskloak RB1.1. Udløbene sker i dag til Ranum Bæk, som løber til Vilsted Sø. Det separate regnvand 
vil fremover blive ledt forsinket direkte til Vilsted Sø. I projektet er derfor etablering af et 
regnvands/forsinkelsesbassin for neddrosling af vandmængden samt sedimentation for tilbageholdelse 
af sand og flydestoffer. 
I forbindelse med gravearbejde er der sket historiske fund. For at imødekomme museet er udformningen 
af regnvandsbassinet ændret og Vådvolumen (min 3.520m³), projekteres til 4.174 m³ og 
forsinkelsesvolumen projekteres til 6.335 m³, dette svarer til en udledning på ca. 136 l/s. 
 
Koter for bassinbund, vandspejl og kronekant forbliver i nuværende niveau ift. eksisterende 
udledningstilladelse. Udløbspunkt og ledningstracé udenfor matriklen til Vilsted Sø er uændret. 
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Figur 1: Udsnit af Ranum fra Spildevandsplan 2019-2024, som viser, kloakoplande i Ranum samt udløb 
RB1.1 fra fælleskloakken (rød trekant). 

Ranum bæk er lille og sårbar og har ikke kapacitet til de store vandmængder fra oplandet. For at aflaste 
Ranum Bæk, vil udledningen fra bassinet i fremtiden ske til Vilsted Sø. 
 
Eksisterende udløb ved RB1.1 samt pumpestation nedlægges i forbindelse med separatkloakeringen. I 
stedet ledes regnvandet til et nyt separat regnvandsudløb i Vilsted Sø med tilhørende regnvandsbassin 
vest for eksisterende fællesbassiner. Placering af nyt udløb og regnvandsbassin fremgår af bilag 3. 
Koordinater for udløb: 5.147.40, 63.05929. 
 
Regnvand fra oplandene B1.1, B1.1.1 og en del af B1.8.1, ledes til et nyt åbent regnvandsbassin på total 
ca. 10.509 m3 i arealet nordvest for Vilsted Sø. Bassinet anlægges med permanent vandspejl med udløb 
til Vilsted Sø og afløbsvandføringen begrænses til ca. 136 l/s. Bassinet får et indløb, fra de to oplande 
B1.1 og B1.1.1, og der etableres en sandfangsbrønd inden udløb i bassinet. Bassinet etableres i to dele, 
hvoraf indløbsdelen vil fungere som forbassin. Udløbet fra bassinet udføres dykket, så evt. oliespild 
opsamles i bassinet. Umiddelbart efter udløb fra bassinet etableres en brønd med afspærringsanordning. 
Bassinet dimensioneres for overløb hvert 5. år. Se bilag 4 for dimensioneringsgrundlag. 
 
Regnvandsbassinet anlægges på matrikel 1p Ranum By, Ranum. Matriklen er ejet af Vesthimmerlands 
Kommune, men arealet udstykkes og overtages i forbindelse med projektet af Vesthimmerlands Vand. 
En del af bassinet placeres inden for søbeskyttelseslinjen for Vilsted Sø, og der anmodes derfor om 
dispensation til at anlægge bassinet inden for denne linje. 
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Regnvandsbassinet ligger tæt på Ranum Vandværks boringer, som er sårbare. Der bliver derfor 
etableret membran i bassinet, så der ikke sker nedsivning. Området, hvor regnvandsbassinet placeres, 
er et kulturarvsområde. Der er tidligere gjort kulturfund i området. Museet vil vurdere, om der er behov for 
forundersøgelse og eventuel arkæologisk overvågning af gravearbejde. 
 

Beskrivelse af recipienten 
Ranum Bæk har sit udløb til Vilsted Sø, som er en del af Bjørnsholm Å-systemet, der har sit udløb i 
Limfjorden. Ranum Bæk har jf. basisanalysen for VMP II god økologisk tilstand. Der må ikke ske en 
forringelse af den aktuelle tilstand, herunder de enkelte kvalitetselementer. I forbindelse med dette 
projekt fjernes eksisterende overløb fra fælleskloak til Ranum Bæk. Fremover vil det separatkloakerede 
regnvand blive forsinket og ledt direkte til Vilsted Sø.  
 
Da overløbsrøret fra fælleskloakken i Ranum fjernes, og det separatkloakerede regnvand fremadrettet 
ledes uden om bækken og gennem et regnvandsbassin inden udløb til Vilsted Sø, vurderer 
Vesthimmerlands Kommune, at tiltaget vil have en positiv indvirkning på den økologiske tilstand i den 
nederste del af Ranum bæk. 
 
Udledningen af overfladevand sker fortsat til Vilsted Sø men i fremtiden vil vandet løbe gennem et 
regnvandsbassin med en neddrosling til 2,2 l/s pr. red ha. Regnvandsbassinet giver mulighed for at sand 
og flydestoffer ikke ledes direkte ud i Vilsted Sø. 
  
Vilsted Sø er en lavvandet, fersk brunvandet sø jf. basisanalysen for VMP II med dårlig økologisk 
tilstand. Miljømålet for Vilsted Sø er jf. vandplanen, at der ikke må ske forringelse af den aktuelle tilstand 
herunder de enkelte kvalitetselementer.  
Vilsted Sø er anlagt med henblik på at reducere næringsstoftilførslen til et nedstrøms beliggende 
vandområde. Søen er således etableret som omkostningseffektivt virkemiddel i forhold til at opnå god 
økologisk tilstand i et andet vandområde. Det betyder, at opfyldelse af god økologisk tilstand i Vilsted Sø 
er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, idet det herefter vil være nødvendigt at tage 
yderligere virkemidler i brug.  Det skal sikres, at der opnås den bedst mulig økologisk og kemisk tilstand i 
betragtning af de indvirkninger, der ikke med rimelighed kan undgås på grund af søens formål. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at separatkloakeringen af Ranum By vil have en positiv 
indvirkning på den økologiske tilstand i Vilsted Sø samt recipienterne nedstrøms i systemet. Samtidig 
vurderes etableringen af et regnvandsbassin inden udløbet til Vilsted Sø at udjævne de hydrauliske 
udsving samt give mulighed for opsamling af sand og flydestoffer, der ellers ville være udledt til søen. 
Regnvandsbassinet forventes derfor også, at have en positiv indvirkning på den økologiske tilstand i 
Vilsted Sø og nedstrøms liggende recipienter. 
 

Hydraulisk påvirkning af Vilsted Sø og Bjørnsholm Å 
 
Under kraftige regnhændelser udledes der i dag opspædet spildevand til Vilsted Sø fra Ranum By. Et 
totalt ophør i udledningen af opspædet spildevand fra udløb til Ranum Bæk vurderes i relation til både 
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æstetik og Vilsted Sø´s økologiske tilstand mv. at være en klar forbedring i forhold til de eksisterende 
forhold.  
 
Vilsted Sø og Bjørnsholm Å vurderes ikke at være sårbare overfor den hydrauliske belastning, som 
udledningen fra regnvandsbassinet vil medføre. Det skyldes, at Vilsted Sø potentielt set udgør et kæmpe 
forsinkelsesreservoir, som vil udligne ethvert ”peak” eller overløb fra regnvandsbassinet, og dermed 
beskytte Bjørnsholm Å mod erosion.  
 
Udløbet fra regnvandsbassinet vil blive droslet til 136 l/s for regnvandshændelser mindre end en 5-års 
hændelse. For regnvandshændelser større end en 5-års hændelse vil regnvandsbassinet gå i overløb, 
og dermed lede en større vandmængde til Vilsted Sø.  
 
Under de eksisterende forhold må det formodes, at udledningen til Ranum Bæk jævnligt har været 
hydraulisk belastet. Da det separatkloakerede regnvand fremadrettet ledes udenom Ranum Bæk og 
direkte til Vilsted Sø, vil bækken blive skånet for de største fluktuationer i vandføringen.  
 
På baggrund af ovenstående betragtning, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at den fremtidige 
udledning vil være en forbedring i forhold til de eksisterende forhold, og dermed ikke udgøre et 
hydraulisk problem for recipienterne i området. Dermed vurderes udledningen ikke at forringe den 
nuværende tilstand i nedstrømsliggende recipienter, eller være til hinder for, at miljømålet kan opfyldes. 
 

Grundvandssænkning 
Der forventes udført midlertidig sænkning af grundvandsspejlet i forbindelse med etablering af bassinet, 
hvor der i dag er eng. 
Nord for byen og ned mod Vilsted sø, er området klassificeret som okkerpotentielt område med middel 
risiko. Ved grundvandssænkning i forbindelse med etablering af bassinet ledes vand til 
spildevandsledningen og pumpes til Løgstør Renseanlæg. 
 

Habitatvurdering 
Vesthimmerlands Kommune kan ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, før der er foretaget 
en konsekvensvurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke 
internationale naturbeskyttelsesområder, her Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området 
væsentligt. 
 

Natura 2000-områder  
Udledningen af overfladevand til Vilsted Sø ledes videre til Limfjorden, der er et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. Der er tale om habitatområde nr. H16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, 
EF-fuglebeskyttelses-område F12 og Ramsarområde R6. 
 
Natura 2000-område nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” er beliggende ca. 2,3 km fra 
projektområdet i luftlinje. Habitatområderne administreres jf. bekendtgørelse 782 gennem eksisterende 
lovgivning - Danmark og dermed også Vesthimmerlands Kommune har ifølge habitatdirektivet en særlig 
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streng forpligtigelse til at varetage og gerne forbedre forholdene for udpegede naturtyper og arter inden 
for habitatområderne. 
Målet for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 16 er bl.a.: stor vandsalamander damflagermus, 
havlampret, odder, spættet sæl, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, 
større lavvandede bugter og vige, enårig vegetation på stenede strandvolde, vegetation af kveller eller 
andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, vandløb med 
vandplanter, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand og rigkær.  
 
Det vurderes, at der kan være tale om en mulig påvirkning af følgende dele af udpegningsgrundlaget for 
områderne: havlampret, stor vandsalamander, damflagermus, odder, spættet sæl, naturtypen vandløb 
med vandplanter.  
 
Det vurderes, at de arter, der udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. F12 og 
Ramsarområde nr. R6 er mindre følsomme end ovennævnte arter og naturtyper overfor påvirkninger fra 
udledninger fra området.  
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at den fremtidige udledning vil være en forbedring i forhold til de 
eksisterende forhold, idet der ikke fremadrettet vil blive udledt urenset spildevand til Vilsted Sø og 
Limfjorden. 
 
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke har negativ indflydelse på det nærmeste Natura 2000-
område og ikke har indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Ligeledes vurderer kommunen, at der ikke skal 
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder eller en 
nærmere vurdering af påvirkningen af bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet 
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-
områder eller konkrete beskyttede arter væsentligt. 
  
En nærmere beskrivelse af udpegningsgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder og hvilke 
forpligtelser, udpegningen medfører, kan ses på følgende link: 
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/ 

 

Bilag IV-arter 
De såkaldte bilag IV-arter er en række planter og dyr, som er omfattet af en særlig streng beskyttelse i 
alle EU-landene, herunder Danmark. Der gælder for bilag IV-arterne, at der er et generelt forbud mod at 
beskadige eller ødelægge deres yngle- og rasteområder mens der for planterne er et generelt forbud 
mod at forstyrre eller ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for 
eller uden for et beskyttet naturområde.  
Der er ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter i projektområdet, som er beskyttet efter EU´s 
naturbeskyttelsesdirektiv. Dog har Vesthimmerlands Kommune kendskab til, at der findes Bilag IV-arter i 
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nærheden som eksempelvis birkemus, odder, stor vandsalamander, spidssnudet Frø, markfirben og 
flagermus. 
 
Projektet medfører generelt en forbedring af vandmiljøet, idet der fremadrettet kun vil blive udledt 
regnvand fra ledningsnettet. Samtidig vurderes anlægget af et nyt regnvandsbassin på matrikel 1p 
Ranum By, Ranum, ikke at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i 
området. 
 
Forhold vedr. § 3 beskyttet natur 
Udløb føres jf. bilag 3 a gennem § 3 eng og ud i Vildsted Sø. Der er hermed givet dispensation jf. 
Naturbeskyttelseslovens § 65 til nedgravning af udledning gennem eng samt til udløb i Vilsted Sø på 
matr. 4q Ranum by, Ranum. Udløbet udføres erosionssikret (VD 26603). ca. ½ m under normal 
vandstand. Efter etablering reetableres og evt. opgravet materiale fjernes. Indgrebet er kun kortvarigt, 
mens anlægsarbejdet står på, og nedgravningen vurderes derfor ikke at have nævneværdig indflydelse 
på § 3 området. 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidsminder under evt. jordarbejde ved udløbsledningen, skal arbejdet straks 
standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars eller 
via e-mail: byggesager@vmus.dk, jf. museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan 
rettes til samme museum. 
Der er i forbindelse med gravearbejdet gjort historiske fund. Dette bevirker, at en del af projektområdet 
ikke kan frigives før en egentlig arkæologisk undersøgelse. Bilag 5 angiver det areal, der kan firgives og 
det areal, hvorpå der findes væsentlige fortidsminder, og som er indstillet til egentlige arkæologiske 
undersøgelser. Det har derfor været nødvendigt at ændre regnvandsbassinets udformning (bilag 3). 
 
Vesthimmerlands Museum har oplyst at det reviderede bassin kan godt accepteres. Dog med visse 
forbehold: 
De dele af bassinet der dækker det røde område bilag 5 skal undersøges ved en egentlig arkæologisk 
undersøgelse, som bygherre (Vesthimmerlands Forsyning) afholder udgifterne til jf. museumslovens 
kapitel 8 § 25 - § 27. Det skal her bemærkes, at arealet ligger i et kulturarvsareal. 
 
Bygherre (Vesthimmerlands Forsyning) skal skriftligt udarbejde en plan for, samt bevise at, det røde 
område jf. bilag 5 (den del der ikke bliver undersøgt ved en egentlig arkæologisk undersøgelse) kan in 
situ-bevares. Idet det er et vådområde, betyder dette blandt andet, at området ikke må drænes, eller 
beskadiges på anden måde. For eksempel ved tung maskinkørsel og lignende. 
 
Vesthimmerlands Museum vil selv forestå dækning af de grøfter, museet har gravet i forbindelse med 
den større arkæologiske forundersøgelse. Men i forhold til de dræn (der først pr. 30. juli 2021 er blevet 
slukket) skal der ligges en plan for, hvordan de stopper med at dræne området (jf. punkt 2). 
 
Ved fund af fortidsminder på arealet, da skal arbejdet standses med det samme og Vesthimmerlands 
Museum kontaktes jf. Museumslovens kapitel 8 § 27 stk. 2. 
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Yderligere oplysninger om museumsloven kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. 
 

Kommunens bemærkninger 
Tilladelsen er givet under de forudsætninger, der er beskrevet i ansøgningen samt de vilkår, der er stillet 
i tilladelsen. Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for udledningen - som f.eks. 
udvidelse af befæstede arealer, eller flere tilslutninger til Regnvandsbassinet - skal kommunen 
orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal meddeles en ny udledningstilladelse.  
 
Udledningerne må jvf. vilkårene ikke medføre uæstetiske forhold i vandområderne eller på vandløbs- 
eller søbrinker. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om 
uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende 
forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, bakteriebelægninger, fedt/olie, korn samt 
omfanget af erosion.  
 
Vi vurderer, at udledningerne under normale omstændigheder ikke vil forårsage oversvømmelser ved 
recipienterne. I ekstreme situationer, hvor den naturlige afstrømning i vandløbene samtidig er meget høj, 
kan det dog ikke udelukkes, at der vil ske oversvømmelser. Kommunen vurderer, at udledninger ikke vil 
forårsage hydrauliske problemer i Vilsted Sø.  
 
Kommunen vurderer endvidere, at udledningen med de stillede vilkår, ikke vil have indvirkning på nogle 
af de relevante planter, naturtyper og dyr, som området er udpeget for at beskytte.  

Samlet vurdering 
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at gennemførelsen af projektet ikke strider mod hensynet til en 
forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling i kommunen, og at tilladelsen er i overensstemmelse med 
kommunens spildevandsplan. 
Vesthimmerlands Kommune vurderer samlet, at der kan gives tilladelse til udledning af overfladevand til 
Vilsted Sø, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområde-planen 2015 – 2021.  
 

Offentliggørelse og klagevejledning 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunen hjemmeside, www.vesthimmerland.dk/afgoerelser, den 
21. januar 2021 under ”Udledningstilladelser høring og afgørelser”. Klagefristen er således den 4 uger fra 
datoen. Se klagevejledning bilag 1. 
 

Yderligere oplysninger 
 
Lovgrundlag 
Sagen er behandlet i henhold til: 
 

a. § 28 i Lov om Miljøbeskyttelse nr. 1218 af 1. juli 2019) 
b. Spildevandsbekendtgørelsen §§ 17 og 20. Bek nr. 2292 af 30/12/2020. Bekendtgørelse om 

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
c. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2016 om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand 
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d. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse 
forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder  

e. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter  

f. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) 

g. Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 240 om naturbeskyttelse 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dion Gunvard Nørgaard 
Civilingeniør 



 

 

Bilag: 
1. Klagevejledning 
2. Oversigtsplan kloakoplande Ranum By 
3. Tegning regnvandsbassin samt udløb til Vilsted Sø 
4. Dimensioneringsgrundlag regnvandsbassin 
 

Kopi til: 
• Vesthimmerlands Forsyning 
• WSP 
• Berørte lodsejere 
• Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk 
• Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
• Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
• Sundhedsstyrelsen Nordjylland: senord@sst.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; 

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk  
• Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk 
• Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk 
• Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk 
• Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk 
• Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com  
• Sportsfiskerforeningen Pirken: schiby01@gmail.com 
• Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com 
• Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk sivigaard@yahoo.dk 

 
 



 

 

Bilag 1: Klagevejledning 

Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  
 
Vandløbsloven 
Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, 
samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. 
 
Naturbeskyttelsesloven  
Ansøger, ejer, offentlige myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over 
Kommunens afgørelse. 

Hvis du ønsker at klage 
Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 
klageportal. 
 
Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  
 
Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 
Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  
 
Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 
sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 
Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 
Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du som ansøger blive orienteret.  
 
En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer noget andet.  
 
Vi gør opmærksom på, at du som ansøger, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilag 2: Oversigt Ranum by kloakoplande samt placering af regnvandsbassin. 
 

 
Placering af regnvandsbassin mørkeblåt område 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilag 3: Oversigtsplan regnvandsbassin. 

 
 
Bilag 3a. Udløb til Vilsted Sø 

 



 

 

Bilag 4: Dimensioneringsgrundlag regnvandsbassin 
 
Dimensioneringsgrundlag  
Regnvandsbassin Ranum - 2232000021 
 
Kunde Vesthimmerlands Forsyning A/S 
Projektleder Mikael Huber 
 
Udarbejdet af  Sofie Heilskov Nielsen 
 
Godkendt af Mikael Huber 
 
Udgivet 15.06.2021 
Grundlag for dimensionering af Regnvandsbassin Ranum. 
Projekt forhold: 
Totalt areal 62 ha 
Befæstelsesgrad 35,5 % 
Befæstet areal (62*35,5)  22 ha 
   
Gentagelsesperiode 5 år 
Vådvolumen min. 200 m³/red ha 
Udledning 2,2  l/s/ha 
Koordinat  (6.305.953,513.869)  
   
Statistisk usikkerhed 1,15  
Klimafaktor for 5 årshændelse1  1,2  
Fortætningsfaktor2  1,0  
Hydrologisk reduktionsfaktor 0,8  
Samlet sikkerhedsfaktor (1,25*1,2) 1,5  
   
Anlæg Varierende  
Dybde på vådvolumen 1,0 meter 
Permanentvandspejlskote3 2,42  
Bundkote 1,42  
Overløbskote 3,2  
Vådvolumen(22*0,8*200) min. (3.530 m³)  4.174 m³ 
Magasinvolumen 4min.  6.335 m³ 
 
 
1 
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/130421/Dimensioneringsgrundlag_update_Orbicon
_Oktober2017-10.pdf  
2 Dette skal vurderes, umiddelbart ikke nødvendigt med sikkerhed ift. Fortætning, og ubegbygget 
matrikler er regnet befæstet 35 %. 
3 Vurderet ud fra vandspejl i Vilsted Sø 
4 Beregnet via SVK-regneark, ved brug af ovenstående data, se skema herunder. 
 
 



 

 

 



 

 

 
Bilag 5: Kort over areal der kan firgives og kort over der areal, hvorpå der findes væsentlige fortidsminder. 

 
 
 
 
 
 


