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Indledning og baggrund 

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplanen for det centrale Løgstør. Størstedelen af området er i 
dag fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret 2021-2027 i spildevandsplan 2019-2024. I forbindelse med 
disse ændringer skal der etableres nyt forsinkelses- og rensebassin med udløb til Smak Mølle Å på matriklerne 
matr. 202a, 203, 206, Løgstør Markjorder, ligesom der planlægges direkte udledning af separat regnvand til 
Limjorden for et mindre opland. Endelig ændres udledningen for et større opland, så dette også ledes til 
forsinkelses- og rensebassin med udledning til Smak Mølle Å. 
 

Lovgivning 

Nærværende tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i henhold til: 
 § 32 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019) 
 Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 Lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 
 Lovbekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for 

spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. 
 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål m.v. for internationale 

naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). 
 Lovbekendtgørelse nr. 1595 af 06. december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

Afløbsforhold – Status og plan 

Status 
Oplandene A1.5.2, A1.5.1 og A1.4.2 er i dag fælleskloakerede. Fællesvandet afledes til Løgstør Renseanlæg. 
Ved store regnhændelser er der overløb direkte til Limfjorden. Disse overløb indeholder opspædet spildevand. 
 
Opland A1.1 er separatkloakeret og afleder regnvandet uforsinket og urenset til en åben grøft, der leder til Smak 
Mølle Å. Se bilag 1 

Plan 
Kloakopland A1.5.2 
Ved separatkloakeringen forbliver oplandet i nuværende størrelse på 13,9 ha. Spildevandet ledes til Løgstør 
Renseanlæg med samme mængde som i dag og udledningen herfra sker fortsat til Limfjorden. 
 
Regnvandet fra hele oplandet afledes via sandfang til Limfjorden uden forsinkelse. Udledningen sker fortsat i 
udledningspunktet RA1.5. 
 
Kloakopland A1.5.1 
Ved separatkloakeringen reduceres oplandet fra de nuværende 22,5 ha til 6,3 ha. Spildevandet ledes til Løgstør 
Renseanlæg med tilsvarende reduceret mængde og udledningen sker fortsat til Limfjorden. 
 
Regnvandet fra det reducerede opland afledes via sandfang til Limfjorden uden forsinkelse. Udledningen sker 
fortsat i udledningspunktet RA1.5. 
 
Kloakopland A1.4.2 
Ved separatkloakeringen øges oplandet fra de nuværende 22,6 ha til 43,7 ha. Spildevandet ledes til Løgstør 
Renseanlæg med tilsvarende øgede mængde og udledningen herfra sker fortsat til Limfjorden. 



 
Regnvandet fra det øgede opland afledes via nyetableret forsinkelses- og rensebassin med udløb til Smak 
Mølle Å. Udledningen af den øgede mængde regnvand sker efter forsinkelse og rensning fremadrettet i 
udledningspunktet RA1.4.2. 
 
Kloakopland A1.1 
Ved separatkloakeringen ændres der ikke på spildevandsafledningen. Spildevandet ledes fortsat til Løgstør 
Renseanlæg med uændrede mængde og udledningen herfra sker fortsat til Limfjorden. 
 
Regnvandet afledes via nyetableret forsinkelses- og rensebassin med udløb til Smak Mølle Å. Udledningen af 
den øgede mængde regnvand sker efter forsinkelse og rensning fremadrettet i udledningspunktet RA1.4.2. 
 

Spildevand 
Spildevandsmængden afledes fortsat til Løgstør Renseanlæg. Spildevandsmængden forventes ikke ændret 
men forbliver ca. 1900 PE fra alle oplande. 

Regnvand 
Regnvandet fra oplandene afledes fremadrettet som separat regnvand til Limfjorden. Fra ca. 20 ha afledes det 
direkte, mens det fra ca. 44 ha afledes det via nyetableret regnvandsbassin til Smak Mølle Å med udløb i 
Limfjorden. 
 

Planmæssige forhold, krævede tilladelser m.v. 

Kommuneplan 2017-2029 
Løgstør By er i kommuneplanen karakteriseret som en områdeby. De berørte oplande er udlagt til hhv. blandet 
bolig og erhverv, boligområde og erhvervsområde.  
Området hvor forsinkelses- og rensebassinet planlægges er landzone. 

Lokalplaner 
Ændringerne i spildevandsplanen er i overensstemmelse med lokalplanerne i området.  
Placering af forsinkelses- og rensebassinet på matrikel matr. 202a, 203, 206, Løgstør Markjorder kræver 
landzonetilladelse. 
 
Grundvandsforhold 
Forsinkelses- og rensebassinet planlægges ikke i område med drikkevandsinteresse (OSD). Der er ingen 
enkeltindvindere indenfor 300 m af projektområdet. 

Jordforureningsforhold 
Der er kun registreret få og små kortlagte grunde i projektområdet. Området hvor regnvandsbassinet placeres 
er ikke kortlagt. 

Vandområdeplan 2021-2027 for vanddistrikt 1.2 Limfjorden 
Spildevandsplanen må ikke stride mod de statslige vandområdeplaner. 

Marine oplande 
Tillægget tilføjer ikke yderligt spildevand til Løgstør Renseanlæg. Løgstør Renseanlæg er løbende blevet 
moderniseret og renser spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk. Anlægget er dimensioneret til 70.000 
PE, og godkendt til 30.000 PE. 
Vanddistriktet Limfjorden har målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende 
tilstand er angivet til at målsætningerne for økologisk og kemisk tilstand ikke er opfyldt. Årsagen til den 
manglende opfyldelse af den økologiske og kemiske tilstand tilskrives kvælstofpåvirkning. 

Marine oplande – vurdering 
Løgstør Renseanlæg udleder til Limfjorden og har en udledningstilladelse. Da der ikke ændres på 
spildevandstilledningen ændres spildevandsmængde som tilføres Løgstør Renseanlæg ikke.  
 
Ændringerne reducerer renseanlæggets hidtidige udledning af opspædet spildevand og overløb ved store 
regnhændelser, og det vurderes derfor at give en mindre udledning til Limfjorden. 



Vandløb 
Med ændringer i dette tillæg udledes der renset regnvand til Smak Mølle Å. Smak Mølle Å er et offentligt 
vandløb, hvorfor der findes et gældende regulativ for vandløbet: Regulativ for Smak Mølle Å, offentligt vandløb 
nr. 919. Smak Mølle Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i hele sit forløb, Smak Mølle Å har udløb i 
Limfjorden, hvor de nederste ca. 150 m af Smak Mølle Å ligger inden for Fuglebeskyttelsesområde: Løgstør 
Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage samt Habitatområde: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Smak 
Mølle Å har en samlet længde på 2880 m, heraf er 67 m rørlagt.  
Ifølge regulativet og vandområdeplanen har Smak Mølle Å en anvendelsesmålsætning god økologisk tilstand. 
Den økologiske tilstand i vandløb vurderes på baggrund af kvalitetselementerne: smådyrsfauna, planter og fisk. 
Den samlede økologiske tilstand i Smak Mølle Å er ringe tilstand, idet der er henholdsvis god tilstand på 
baggrund af smådyrsfaunaen (DVFI 5), ringe tilstand på baggrund af fiskebestanden og ukendt tilstand på 
baggrund af plantesamfundet. De øvrige biologiske, hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer 
indgår i tilstandsvurderingen som støtteparametre. 
 
Vandløb - vurdering 
De to udledninger omfattet af nærværende tillæg er begge eksisterende udløb. Udløbene sker efter regnvandet 
er blevet forsinket og renset i et vådt regnvandsbassin. Våde regnvandsbassiner er vurderet at være BAT (Best 
Available Technology).  
Udledningen til Smak Mølle Å bliver undersøgt i forbindelse med udledningstilladelsen for udløb, der er under 
udarbejdelse. Her bliver udledningshastigheden fastsat efter Smak Mølle Å’s hydrauliske kapacitet. 
Udledningshastigheden til Smak Mølle Å vil ikke blive øget, da der tidligere ikke har været forsinkelse på 
udledningen. 
 
Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at udledningerne ikke vil være årsag eller medvirkende årsag til 
at målsætningerne i Smak Mølle Å ikke kan nås.  

Natura 2000 områder og naturbeskyttelse 
Det ansøgte projekt er placeret ca. 600 m til nærmeste Natura 2000 område N16  ”Løgstør Bredning, Vejlerne 
og Bulbjerg”. Ca. 600 m til fuglebeskyttelsesområde ”Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage” og 
Ramsarområde ” Vejlerne og Løgstør Bredning” 
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 16 er vidtfavnende. En komplet liste for udpegningsgrundlaget kan 
ses her: https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf. 
 
Beskyttet natur m.v. 
Indenfor kloakoplandet er der ikke registreret områder, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Uden for 
kloakopland er der etableret forsinkelsesbassiner, for at mindske den hydrauliske belastning af vandløbet og 
rense vandet inden udledning. Placeringen af bassinerne er stadig udenfor § 3 beskyttede områder, men 
bassinerne har overløb til § 3 arealer eller nærliggende arealer. De nærliggende § 3 beskyttede arealer er 
engarealer. Bassinerne er dimensioneret til statistisk kun at have overløb én gang hvert femte år, hvorfor 
overløbet ikke vurderes at påvirke engarealer negativt. 
 
Fortidsminder 
Der er indenfor kloakoplandet ikke registreret fortidsminder eller frede arealer. 

Samlet vurdering Naturområder 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der ikke vil være tale om en mulig påvirkning af udpegningsgrundlaget 
for habitatområdet. Det begrundes med, det ved denne type projekter er selve anlægsarbejdet, der udgør den 
største påvirkning af den omkringliggende natur. I dette tilfælde skal der ikke direkte laves anlægsarbejde i 
habitatområdet, hvorfor det vurderes, at påvirkningen vil være ubetydelig. Samtidig vurderes det, at etablering af 
forsinkelsesbassiner er en miljøforbedrende indsats, som kan medvirke til at reducere næringsstofbidraget til 
nedstrømsliggende habitatområder. 
 
På den bagrund vurderes det, at det uden rimelig tvivl kan fastslås, at bevaringsstatus for ovennævnte arter og 
naturtyper ikke påvirkes af det ansøgte kloakprojekt. Det vurderes ligeledes, at det ansøgte kloakprojekt ikke vil 
have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området, og at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil påvirke 
integriteten af Natura 2000-området. 
 

Øvrige tilladelser 
For at projekterne, som dette tillæg omhandler, kan gennemføres, kræves det at en række tilladelser ansøges 
af bygherren/ Vesthimmerlands Forsyning A/S: 

https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf


 Tilladelse udledning af separat regnvand til Smak Mølle Å (Vesthimmerlands Kommune er myndighed). 
 Ansøgning om VVM, for etablering af bassin (Vesthimmerlands Kommune er myndighed). 
 Tilladelse til eventuel grundvandssænkning, indvinding og udledning af grundvand under anlægsfasen 

(Vesthimmerlands Kommune er myndighed). 
 Tilladelse til håndtering af jord ved jordflytning under anlægsfasen (Vesthimmerlands Kommune er 

myndighed). 
 Tilladelser/orientering af gravearbejde i henhold til Museumsloven (Vesthimmerlands Museum er 

myndighed). 
 Tinglysning af rettigheder i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger på privat grund. 

 
Behandling af ovenstående tilladelser sker særskilt i forbindelse med realisering af de enkelte anlægsprojekter. 
Det skal bemærkes, at der i anlægsfasen kan være andre tilladelser som bygherren/ Vesthimmerlands 
Forsyning A/S skal være opmærksom på at få indhentet og at det er bygherrens/ Vesthimmerlands Forsyning 
A/S’ ansvar at søge og opnå de nødvendige tilladelser til projekterne. 
 

Miljømæssige konsekvenser 
Etablering af forsinkelsesbassiner før udledning af overfladevand er en miljøforbedrende indsats, som kan 
medvirke til at reducere næringsstofbidraget til nedstrømsliggende natur og habitatområder. I projektet er der 
lagt vægt på, at der opnås en optimal rensning af overfladevand inden udløb til Limfjorden, at projektet vil 
reducere udledningen af overfladevand med opspædet spildevand væsentlig og, at der ved inddragelse af 
opland A1.1 opnås fuld kompensation for den manglende rensning ved oplandene A1.5.1 og A1.5.2 
 
Projektet forventes ikke at påvirke Smak Mølle Å, da overfladevandet ledes gennem et vådt bassin med droslet 
udløb samt 300 m grøft før afledning til Smak Mølle Å. Pt. Ledes det meste af vandet uforsinket til grøften. Det 
forventes, at forsinkelsesbassinet fremover vil være med til at dæmpe fluktuationer i vandføringen i forbindelse 
med kraftig regn. Det vurderes, at udledningen ikke vil forringe den samlede økologiske/kemiske tilstand i Smak 
Mølle Å eller være til hinder for målopfyldelse på sigt.  
Projektets eventuelle påvirkning af nærtliggende naturområder vurderes at have midlertidig karakter, og efter 
kort tid vil den nuværende tilstand genindfinde sig. Det vurderes derfor, at med de rette vilkår i tilladelsen, vil 
projektet ikke påvirke § 3-beskyttet natur væsentligt.  
 
Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områder, jf. 
habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt. 
 
Der er ikke kendskab til beskyttede arter. Den eksisterende græsmark er ikke et velegnet levested. 
Det vurderes at bevaringsstatus for arter og naturtyper ikke påvirkes af det ansøgte kloakprojekt, og at det 
ansøgte, kloakprojekt ikke vil have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget og integritet af nærmeste Natura 2000-område. 
 
Projektet vurderes på baggrund af karakter samt afstand til fredede områder ikke at påvirke fredede områder. 
Projektlokaliteten ligger udenfor områder med drikkevands-interesser og forventes derfor ikke at have 
indflydelse på dette.   
 
Miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen  
I henhold til miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, 
lovbekendtgørelse nr. 125 af 25/10/2018) er der fortaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Formålet har 
været at afgøre, hvorvidt planen vil give væsentlige indvirkninger på miljøet. I så fald skal planen miljøvurderes.  
Kommunen har på den baggrund vurderet, at planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der 
skal derfor ikke foretages en miljøvurdering.  
Klagefristen over kommunens afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering var den 28-07-2021 (4 uger).  
Der er ikke kommet klar over denne afgørelse.  

Ekspropriation 
Det nye område hvor bassinet skal placeres er ikke beskrevet i en lokalplan og ligger i landzone. Nærværende 
tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage arealerhvervelse og sikre de rettigheder, der er nødvendige til 
gennemførelse af eventuelle anlægsarbejder. 



I bilag 7 angivet hvilke matrikler, som forventes berørt af projektet ved etablering af regnvandsbassin. I 
forbindelse med etablering af regnvandsbassin skal påregnes arealafgivelse. 
 
Ledningsanlæg på privat grund medfører ikke arealafgivelse, men alene sikring ved en tinglyst servitut. 
Ovennævnte rettigheder over privat ejendom søges sikret ved frivillig aftale, hvor der afholdes møder med de 
enkelte ejere. Såfremt aftale ikke kan opnås, vil kommunalbestyrelsen erhverve retten til anlæggets etablering 
ved ekspropriation. 
Nye regn- og spildevandsledninger vil som udgangspunkt blive placeret i vejareal.  

Berørte grundejere 
Tillægget berører en række grundejere direkte. 
Beboerne og virksomheder i hele oplandet vil blive berørt af anlægsarbejdet, som fortrinsvis vil foregå på 
vejarealerne. 
Ejere af matrikler, hvor der skal etableres ledninger og brønde eller andre spildevandstekniske anlæg bliver 
berørt af, at de skal kunne tåle eventuelle rådighedsindskrænkelser, samt anlægsarbejde i en periode. 

Økonomi 
Projektet udføres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 
Spildevands- og regnvandskloakkerne frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 

Tidsplan 
Planlægningen af kloakker påbegyndes når tillægget til spildevandsplanen er godkendt. Bassinet etableres i 
2022 og separatkloakeringen vil foregå i perioden 2022-2027. 

Offentliggørelse 
Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været offentliggjort i høring fra den 30-06-2021 til 25-08-2021 (8 uger). I 
offentlighedsfasen har offentligheden haft mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Der er ikke 
indkommet indsigelser til spildevandstillægget.  
Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på møde den 28. oktober 2021 vedtaget tillæg nr. 06 til 
Vesthimmerlands Kommunes spildevandsplan endeligt. 
 
 
 
 
 
 
 
  



KOPI AF UDKAST TIL 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Vesthimmerlands Forsyning A/S, post@vhforsyning.dk 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, senord@sst.dk 
Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund Jacob Kjær Madsen, jkm@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Fritidsfiskerforbund, v/ Formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 
Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/Formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com 
Ejerne af matriklerne 202a, 203 og 206 Løgstør markjorde: 
Josephine Louise Larsen   
Kasper Holst Sørensen   
Knud Møller Pedersen    
Ejer af nabomatrikel 200a Løgstør markjorde: 
Paw Øland Jensen   
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Bilag 2 – Placering af forsinkelsesbassin, plan 

 



Bilag 3 – Kloakplan – Plan 

 

 



Bilag 4 – Beskyttet natur og jordforurening 

 

 

 



 
Bilag 5 – Oplandsskema 

2019 Oplandsskema for Kronhjorten og Rådyret 

Opl.nr Ejer Plan Oplandsnavn Kloak- Oplandsstørrelse Tørvejrsmængde Regnvandsbetingede udløb    

    [ja]   type Areal A-koef. Bef.ar. Bolig Erhverv Total Qspv Qind Total Ra. Type Udløbsnr. Recipientnavn Bemærkninger 

          [ha]   [ha] [p.e.] [p.e.] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] nr.         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Status                                     
A1.5.2    Fæl 13,9 0,45  441 30 471     UR RA1.5 Limfjorden  

A1.5.1    Fæl 22,5 0,4  574 5 579     UR RA1.5 Limfjorden  

A1.4.2    Fæl 22,6 0,4  735 25 760     UR RA1.4 Limfjorden  

A1.1    Sep 60,6 0,35  15 644 659     SE RA1.1 Smak Mølle Å  

sum                         

Planlægning 

A1.5.2    Sep 13,9 Se 
bemærkning  441 30 471     SF   

Afløbskoefficient: 
0,4 for bolig og 
0,6 for erhverv. 

A1.5.1    Sep 6,3 Se 
bemærkning  574 5 579     SE   

Afløbskoefficient: 
0,4 for bolig og 
0,6 for erhverv. 

A1.4.2    Sep 43,7 Se 
bemærkning  735 25 760     SF   

Afløbskoefficient: 
0,4 for bolig og 
0,6 for erhverv. 

A1.1    Sep 60,1 Se 
bemærkning  15 644 659     SF   

Afløbskoefficient: 
0,4 for bolig og 
0,6 for erhverv. 

sum                         
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Bilag 7 – Lodsejerliste 

Etableringen af det nye forsinkelsesbassin kommer til at berøre matriklerne 202a, 203 og 206 Løgstør 
markjorde 

Matrikelnummer Ejerlav Adresse Postnummer og by 

202a Løgstør Markjorder Vester Ørbækvej 15 
 

9670 Løgstør 

203 Løgstør Markjorder Vester Ørbækvej 15 
 

9670 Løgstør 

206 Løgstør Markjorder Fischersgade 70a 
 

9670 Løgstør 

 
 
 
 
 
 


