
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Tilladelse til udledning af overfladevand fra grøn flex parkering Hvalpsund til 
Limfjorden. 

Trafik og grønne områder har d. 25. november 2021, ansøgt Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til 
at udlede overfladevand fra grøn flex parkering på matr. Nr. 7000g, Hole By, Lovns, 9640 Farsø til udløb 
direkte til Limfjorden – stranden umiddelbart vest for p-pladsen (Bilag 2). Overfladevandet består 
udelukkende af overfladevand opsamlet på grusbelagte p- areal samt evt. iblandet en smule vand fra de 
omgivende arealer.    
 
Vesthimmerlands Kommune giver herved tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af 
overfladevand fra grøn flex parkering til Limfjorden. Placering af udløbspunkt (UTM-koordinater) 511639, 
6283933. 
 
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos Trafik og grønne områder og er kommet enkelte 
bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige tilladelse. 
 
Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 

 
1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte 

projektbeskrivelse modtaget d. 25. november 2021 samt de i denne tilladelse stillede vilkår. 
 

2. Inden udløbet etableres en sandfangsbrønd med dykket udløb og mulighed for aflukning i 
tilfælde af uheld på p-pladsen.  

 
3. Under anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til fjorden. 

 
4. Udledningen må ikke give anledning til sand- eller slamaflejringer omkring udløbet 

 
5. Udledningen må ikke medføre flydestoffer, oliefilm eller skum på vandoverfladen  

 
6. Etablering og den fremtidige vedligeholdelse af udløbsledningen påhviler Trafik og Grønne 

områder. 
 

Dato: 1. december 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

06.11.05-P19-15-21 

 

Dion Gunvard Nørgaard 

Telefon: 99 66 71 52 

Mail: dion@vesthimmerland.dk 
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7. Ansøger afklarer med evt. berørte lodsejere forud for opstart på projektet. 
 

8. Anlægget færdigmeldes til Vesthimmerlands Kommune. 
 
Begrundelse 

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål, vandområdeplanen for Limfjorden 
samt kommune- og spildevandsplanens retningslinjer. Desuden vurderer vi, at udledningen med de 
stillede vilkår, ikke påvirker beskyttede planter, dyr eller deres levesteder i området. Konklusionen er, at 
projektet ved dets art, dimension og placering ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet i og 
omkring projektområdet. 
Vesthimmerlands Kommune har lagt vægt på, at der er tale om en meget begrænset udledning af 
overfladevand fra grus p-plads i Hvalpsund. Inden vandet ledes til udløbet, vil vandet løbe igennem en 
sandfangsbrønd med dykket udløb, som vil frasortere opslæmmede partikler samt eventuelle 
flydestoffer. Der vil dermed ikke blive udledt sand og flydestoffer til havnebassinet. Projektet vurderes 
hverken hydraulisk eller stofmæssigt vil ændre miljøtilstanden i Limfjorden. 
 
Projektbeskrivelse 

I forbindelse med anlæggelse af en grøn flex parkering beliggende på matr. nr. 7000g, Hole by, Lovns 
afgraves jorden i et areal på ca. 1200 m2 til en dybde på ca. 0,5 meter. Udgravningen opfyldes med 
større sten, som har en drænende effekt til fjernelse af overfladevand. 
For dræning af pladsen anlægges en ø 160 mm rør med udløb til Limfjorden. 
Det skønnes, at udledningen bliver på 20-25 l/s ved en 5 års regnhændelse. 
Der etableres en brønd med skydeventil, således at en evt. forurening kan tilbageholdes på pladsen. 
Der vil kunne holde ca. 45 personbiler på pladsen. Pladsen forventes at blive benyttet i spidsbelastninger 
fortrinsvist i højsæsonen dvs. fra april til oktober. 
Evt. forurenet jord, der findes i forbindelse med udgravningen, bortkøres fra det udgravede område. 
Tegning er pladsen fremgår af bilag 2. 
Placering af udløbspunkt (UTM-koordinater) 511639, 6283933. Udløbet bliver placeret i kote 0,45 og 
laves som frit udløb. 
 
Udledningen er vurderet ud fra en dimensionsgivende regnintensitet ved T=5 på 190l/s/ha * 0.12 ha red 
ha = 22,8 l/s/red ha. Det forventede indhold af stoffer fra pladsen er vurderet ud fra normtal for en p-
plads med asfaltbelægning. Den aktuelle belægning er sten med sand/jordunderlag, hvilket vurderes, at 
have en betydelig rensende effekt for de omtalte stoffer, og dermed en reduktion i de angivne værdier. 
 

 Beregnet koncentration i udledning Udledning pr. år Miljøkvalitets krav 
 mg/l Kg/år mg/l 
BOD 12 11 15 
Total N 1,6 1,5 8 
Total P 0,15 0,14 1,5 
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Kommunens vurdering 

Som følge af den afledte vandmængde afledes en mindre organisk materiale, kvælstof og fosfor.  jf. 
ovenstående beregningsskema udledes kun mindre mængder. Det vurderes, at der ikke vil være en 
målbar virkning af udledningen. Vandkvaliteten i Limfjorden påvirkes derfor ikke af udledningen.  
Denne tilladelse er en tilladelse efter MBL § 28 til udledning af overfladevand fra angivne p-plads. 
Tilladelsen omfatter ikke andre tilladelser, der evt. skal gives efter anden lovgivning. 
 

Beskrivelse af recipienten 

Miljømålet for Limfjorden ved Hvalpsund er god økologisk tilstand, men vandområdet har samlet en ringe 
økologisk tilstand. Der må ikke ske en forringelse af den aktuelle tilstand, heller ikke for de enkelte 
kvalitetselementer ifølge vandområdeplanen for området.  
 
Ifølge kommuneplanen ligger området i et kystområde B (byzone). Der er ingen værdifulde naturområder 
i nærområdet, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og der er heller ikke særlige 
udpegninger for Havnebassinet eller Limfjorden, da området ikke er udpeget som Natura 2000 område. 
Der vil dermed ikke skulle gives en dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3 inden anlægsarbejdet 
kan påbegynde. 

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 

Det udledte overfladevand føres direkte ud i Limfjorden. Limfjorden omkring udledningen er ikke et 
Internationalt Naturbeskyttelsesområde, og der er mere end 4 km langs kystlinjen til det nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde, der ligger i Lovns Bredning. Der er tale om habitatområde nr. 
N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal og EF-fuglebeskyttelses-område F14 Lovns 
Bredning.  
 
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. N30 er bl.a. Flodlampret, Stavsild, Stor Vandsalamander, 
odder, spættet sæl, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, Kystlaguner og strandsøer, større 
lavvandede bugter og vige samt kystlaguner og strandsøer. En komplet liste for udpegningsgrundlaget 
kan ses her: https://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf. 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F14 er hhv. Sangsvane og Hvinand.  
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der ikke vil være tale om en mulig påvirkning af hverken 
udpegningsgrundlaget for Habitatområdet eller Fuglebeskyttelsesområdet. Det begrundes med, at der vil 
være tale om en mindre udledning af overfladevand på maksimalt 20 - 25 l/s. Der vil ikke blive ledt andet 
vejvand eller vand fra andre arealer til udløbet, hvorfor kvaliteten af det udledte overfladevand forventes 
at være høj med et meget lavt indhold af nærings- og fremmedstoffer. Samtidig vil vandet blive ledt 
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gennem en sandfangsbrønd med dykket udløb, der vil frasortere eventuelle sand- og jordpartikler samt 
flydestoffer inden udledningen til havnebassinet.  
 
På den bagrund vurderes det, at det uden rimelig tvivl kan fastslås, at bevaringsstatus for ovennævnte 
arter og naturtyper ikke påvirkes af den ansøgte udledning. Det vurderes ligeledes, at den ansøgte 
udledning ikke vil have indflydelse på muligheden for at opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, og at det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden 
rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil påvirke integriteten af Natura 2000-områderne. 
 
En nærmere beskrivelse af udpegningsgrundlaget for de internationale beskyttelsesområder, og hvilke 
forpligtelser udpegningen medfører, kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se link her: 
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 findes ingen udpegede 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 
nærheden som eksempelvis Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Løgfrø og Markfirben. 
 
Da projektet kun omfatter udledning af overfladevand fra meget begrænset parkeringsplads, vurderer 
Vesthimmerlands Kommune, at denne udledning ikke vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter i området. 

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 udløbsledningen - skal Vesthimmerlands 
kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal meddeles en ny udledningstilladelse. 
 
Vesthimmerlands Kommune har vurderet at gennemførelsen af projektet er i overensstemmelse med 
forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling i kommunen og at tilladelsen er i overensstemmelse med 
kommunens spildevandsplan. 
 
Samlet set vurderer Vesthimmerlands Kommune, at der kan meddeles tilladelse til udledning af 
overfladevand til Limfjorden 511639, 6283933, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med 
vandområde-planen 2015 – 2021. 
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Forholdet til museumsloven 

Hvis der findes spor af fortidsminder under evt. jordarbejde ved p-plads eller udløbspunktet, 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. 
 
Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. 

Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunen hjemmeside, www.vesthimmerland.dk/afgoerelser, den 3. 
december 2021, under ”Vandløb og Overfladevand - afgørelser”. Klagefristen er således 4 uger fra 
denne dato. Se klagevejledningen. 
 
Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven 
har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og 
anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Ifølge §53 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter har en klage heller ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
tilladelsen. Dog kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må 
udnyttes, og at et påbud efter § 46, stk. 4, ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde 
iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.  
 
Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. 
Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.  
 
Yderligere oplysninger 

 

Lovgrundlag 

Sagen er behandlet i henhold til: 
 

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

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

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

forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder  
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 

af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter  
• Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM) 
• Lovbekendtgørelse 2019-03-13 nr. 240 om naturbeskyttelse 
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Bilag: 

1. Klagevejledning 
2. Oversigtskort med angivelse af p-plads, ledningssystem og udløbspunkt. 
 
 
 
 

Kopi til: 

• Ansøger: Trafik og grønne områder Leto@vesthimmerland.dk  
• Kystdirektoratet: kdi@kyst.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 
 
 
 
 
Dion Gunvard Nørgaard 
Civilingeniør 
Vesthimmerlands Kommune 
 
 

Bilag 1 

Klagevejledning 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  
 
Klageberettigede: 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
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Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, 
samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. 
 
 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer 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 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 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. 
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Bilag 2 
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