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Høringsbrev efter lov om vandløb ifm. en 

reguleringstilladelse til etablering og tilkobling af 

drænrør fra pumpehus til eksisterede drænledning 

langs Nørhedevej, ved Nørhede, 6990 Ulfborg 

Holstebro Kommune har modtaget nedenstående ansøgning vedrørende etablering og 

tilkobling af drænrør til eksisterende drænrør langs Nørhedevej ved Nørhede, 6990 Ulfborg.  

Morten Møllnitz fra COWI ansøger på vegne af Vestforsyning A/S Holstebro Kommune om 

tilladelse til anlæg af nyt dræn og derefter tilkobling til eksisterende dræn2 efter 

Vandløbslovens §§16 & 17. 

Projektet sendes i offentlig høring i 4 uger i henhold til §§ 3 & 15 fra lov om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v. 

 

Luftfoto 1: Viser det område sagen handler om 

den gule cirkel viser hvor pumpehuset står

 

 

2 Ifølge vandløbsloven er et dræn defineret som et vandløb. 

Hans-Erik Maegaard 

Mosebyvej 32 

7500 Holstebro 

 

Dato: 10. februar 2023 

Sagsnummer: 06.02.03-P19-1-23 

Henv. til: Janick Lauridsen 

Direkte tlf .: 9611 7827 

Afdeling tlf .: 9611 7564 

Janick.Lauridsen@holstebro.dk 

www.holstebro.dk 
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Projektbeskrivelse 

Baggrund 

I forbindelse med etablering af vakuumkloak til håndtering af spildevandet i hele Nørhede er 

der etableret en vakuumstation til at huse de tekniske installationer, heriblandt en 

vakuumtank, der skal placeret under terræn, hvorfor der er etableret en kælder.  

 

For at holde kælderen tør er der etableret et dræn omkring kælderen som er tilsluttet en 

drænpumpebrønd, hvorfra der er givet tilladelse fra grundejerforeningen til at oppumpe 

drænvandet. 

 

Projektets omfang 

Der er tale om et mindre projekt med etablering af dræn lokalt omkring pumpehuset som via 

drænledning skal løbe 15-20 meter mod øst, til røret rammer det eksisterende dræn ude 

under Nørhedevej. 

 

De efterfølgende afstrømningsforhold kommer til at være max 5m3/t (1,4 l/sek.). 

 

Kommunes bemærkninger 

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at en maksimal afstrømning på 1,4 l/sek. ikke vil have 

en væsentlig indf lydelse på det eksisterende dræns afstrømningsforhold. Ansøger har 

udarbejder en miljøscreening hvor projektets evt. påvirkninger fremgår, denne screening 

bringer ikke kommunen til at ændre dens vurdering. 

Ejerforhold 

• Grunden hvor pumpehuset stå er (matrikel: 20et, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum) ejet 

af Vestforsyning spildevand A/S 

 

• Vejarealet (matrikel: 20l, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum) er ejet af  privat lodsejer 

 

• Det eksisterende dræn er ejet af Grundejerforeningen Nørhede Vest 

 

Projektudgifter 

Bygherre afholder alle udgifter i forbindelse med udførelse af projektet. 

 

Tidsplan for projektet 

Anlægsarbejdet forventes igangsat så snart ansøger har opnået de nødvendige tilladelser og 

afsluttet hurtigst muligt derefter. 

 

Offentlig høring 

Projektet sendes i 4 ugers høring i henhold til §§ 3 og 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 

2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v. 
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Klagevejledning 

Indsigelse efter lov om vandløb 

Der kan gøres indsigelse til det fremlagte projekt i henhold til vandløbsloven, jf. 

bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v. jf. bek. nr. 834 af 27. juni 2016 

 

Eventuelle indsigelser/bemærkninger sendes til Holstebro Kommune, Team Vand og 

Ressourcer, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro (TMVandlob@holstebro.dk) og skal være 

kommunen i hænde senest den 10. marts 2023. 

 

Projektet offentliggøres den 10. februar 2023 på Holstebro Kommuners hjemmeside; 

www.holstebro.dk/annoceringer under ”Høringer og bekendtgørelser” 

 

Med venlig hilsen 

Janick Lauridsen 

Biolog 

Team Vand og Ressourcer 

 

 

Bilag 

Ansøgning 

Kortbilag 

 

Kopi sendt til 

Vestforsyning A/S, 

COWI A/S, v/Morten Møllnitz, 

Formanden for Grundejerforeningen Nørhede Vest, 

Formanden for Grundejerforeningen Nørhede Øst, 

Miljøstyrelsen, Midtjylland, 

Danmarks Naturfredningsforening, 

Holstebro Museum, v. Mette Klingenberg, 

Dansk Botanisk Forening, 

Danmarks Sportsf iskerforbund (Nissum Fjord + Ringkøbing Fjord), v/Torben Thinggaard 

Dansk Ornitologisk forening - Vestjylland, 

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, 

Entomologisk Forening 

 

Lodsejer: 

• Ejer af matrikel 20l, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum

mailto:TMVandlob@holstebro.dk

