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1 Indledning 

I forbindelse med projektering af nyt regn- og spildevandssystem på Livø, hvor det eksisterende fællessystem 

separatkloakeres, er nærværende ansøgning om udledning af overfladevand til Limfjorden samt nedsivning af 

overfladevand i faskiner fra enkelte bygninger på øen udarbejdet.  

 

Ansøgningen indeholder en projektbeskrivelse, screening af øen, beskrivelse af det projekterede regnvandssystem 

samt beskrivelse af de elementer hvor der ansøges om tilladelse til udledning eller nedsivning. Der ansøges på vegne 

af Naturstyrelsen A/S.  

 

Dette er en ansøgning vedr. håndtering af regnvandet fra Livø, men det eksisterende system inkl. 

spildevandsledninger er beskrevet for at give et bedre overblik over det eksisterende system samt de forbedringer det 

nye projekt medfører det samlede system. 

2 Projektbeskrivelse 

Livø er en ø på omkring 320 ha beliggende i Limfjorden. Øen ejes af Naturstyrelsen, der står for drift af øens 

økologiske landbrug, natur og de funktioner, der knytter sig til det lille øsamfund. Der er 11 helårsbeboere, 4 af dem er 

Naturstyrelsens ansatte, som varetager forskellige driftsopgaver på øen. Øens placering er vist på Figur 2.1. Det er ikke 

tilladt at medbringe bil på Livø, hvorfor byens beboere har deres biler parkeret ved havnen i Rønbjerg. 

 

 

Figur 2.1: Livø placering ift. Løgstør, FUR og Thisted. 

Regn- og spildevandssystemet på Livø er slidt og bærer præg af mange års drift med forskellige driftsansvarlige. 

Systemet består derfor i dag af flere forskellige sammensatte systemer med forskellige ledningsmaterialer.  

Systemet er i dag en blanding af separatkloak og fælleskloak. Formålet med projektet er at få udskiftet ledninger i 

ringe stand samt separatkloakere hele øens ledningsnet. Nærværende ansøgning omhandler det projekterede 

regnvandssystem.  
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2.1 Eksisterende system 

Det eksisterende system på Livø er af ældre dato og har været driftet og vedligeholdt af forskellige ansvarlige. 

Kloaksystemet er opbygget af fællesledninger, septiktanke, pumper og et nedsivningsanlæg til håndtering af 

fællesvandet. Enkelte steder er tagvandet frakoblet systemet og ledt til nedsivning i enten baghaver eller 

underjordiske faskiner.  

 

Der er 12-13 septiktanke i det eksisterende system, og slammet fra septiktankene tømmes løbene til Avlsgårdens 

gylletank i den nordlige ende af byen. Fællesvandet ledes til nedsivning i øens nedsivningsanlæg øst for byen. Det 

overordnede system er skitseret på Figur 2.2. Overløbsledningen er afproppet og derfor ikke i drift.  

 

 

Figur 2.2: Overordnet skitsering af Livøs eksisterende regn- og spildevandssystem inkl. nedsivningsanlæg og overløbsledning fra nedsivningsanlægget. 

Spildevandsledningerne leder foruden spildevand fra septiktanke også overfladevand fra vejarealerne, da 

rendestensbrøndene på hovedgaden er tilsluttet spildevandsledningerne. Nedsivningsanlægget har kapacitet til 

håndtering af regn- og spildevand.  

 

Det eksisterende ledningssystem er i dårlig stand, hvilket er årsagen til, at Naturstyrelsen har ønsket at forny og 

samtidig forbedre øens kloaknet. Ledningerne er af ældre dato, som er blevet utætte med årerne, og der sker 
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dermed diffus nedsivning af fællesvand på nogle strækninger. Et nyt system, hvor regn- og spildevand separeres, vil 

sikre tætte ledninger, hvor spildevandet ledes til nedsivningsanlægget og regnvandet ledes ud i Limfjorden eller til 

nedsivning i enkelte faskiner. Systemet vil desuden blive mere robust, da regnvandet ikke optager kapaciteten i 

spildevandsledningerne. 

2.2 Fremtidigt regnvandssystem 

Det projekterede system for Livø er en separering af regnvandet fra spildevandsledningerne. Dette gøres for at opnå 

et mere stabilt system samt reducere driftspunkterne. Derudover udskiftes de utætte ledninger, så den diffuse 

nedsivning af fællesvand stoppes.  

 

Nogle bygninger (Avlsgårdens stuehus samt Pavillion 1) får etableret en faskine til nedsivning af overfladevandet, mens 

de øvrige bygninger samt vejarealer opsamles i skel- og rendestensbrønde, hvor det udledes direkte i Limfjorden. Det 

fremtidige regnvandssystem bliver dermed en kombination af nedsivningsanlæg og direkte udledning. Figur 2.3 viser 

en skitsering af det fremtidige regn- og spildevandssystem for Livø. 

 

 

Figur 2.3: Oversigt over det overordnede projekterede regnvandssystem. 
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Da det ikke er tilladt at medbringe bil på Livø, og de fastboendes biler holder på fastlandet ved Rønbjerg Havn, er der 

minimal forurening af overfladevandet fra vejarealer. Regnvandsledningerne som opsamler overfladevand fra øens 

tag- og vejarealer vil få direkte udløb til Limfjorden. Dette gælder for alle øens bygninger bortset fra Pavillion 1 og 

Avlsgårdens stuehus, hvor overfladevandet vil blive nedsivet i faskiner. Placeringen af faskinerne er markeret med gule 

firkanter på Figur 2.4. Samtlige rendestensbrønde etableres med sandfang, og der vil ligeledes blive lavet sandfang 

inden indløbet til faskinerne for at undgå ophobning af sediment.  

 

 

Figur 2.4: Planlagt placering af faskiner til nedsivning af overfladevand ved Pavillion 1 og Avlsgården. Placeringen er markeret med gul firkant. 
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2.3 Arealopgørelse 

Der er lavet en arealopgørelse for de områder af Livø, hvorfra der håndteres overfladevand. Arealerne er vist på Figur 

2.5. Hovedvejen fra byen og ned til havneområdet er ikke medtaget i arealopgørelsen da overfladevandet herfra blot 

løber ud i rabatten. En mindre del af overfladevandet fra taget på kirken nedsives desuden i faskinen ved Pavillion 1. 

 

Figur 2.5: Arealopgørelse af Livø 

Tabel 2.1 viser arealopgørelsen for de arealer hvor overfladevandet udledes til Limfjorden og Tabel 2.2 viser en 

oversigt over arealerne til hver af de to faskiner.  

Tabel 2.1: Arealopgørelse af Livø og befæstet areal til direkte udledning 

 Arealtype [m²] Afløbskoefficient [-] Befæstet areal [m²] 

Tag (udledning) 3.239 1,0 3.239 

Vej + belægning (udledning) 1.622 1,0 1.622 

Sum (udledning) [m²] 4.861 - 4.861 

 

Tabel 2.2: Arealopgørelse pr. faskine 

Faskine Areal (tag og vej) [m²] Afløbskoefficient [-] Befæstet areal [m²] 

Pavillion 1, vej og kirke 811 1,0 811 

Avlsgårdens stuehus + belægning 1.713 1,0 1.713 

Sum (nedsivning) [m²] 2.524 - 2.524 
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3 Screening af Livø 

Der er lavet en screening af øen for at undersøge, om der er nogle forhold, som har indflydelse på udledning og 

nedsivning af overfladevand. Dette skyldes, at der kan være forskellige krav, som skal overholdes i forbindelse med 

etablering af faskiner og lignende til nedsivning af overfladevand. Bindingerne som er blevet undersøgt er: 

 

• Forurening  

• Drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og drikkevandsboringer 

• Jordartskort 

• Fredede områder og §3-natur 

• Fortidsminder 

• Supplerende undersøgelser 

 

3.1 Forurening 

Der findes enkelte områder på øen, hvor der er registreret V1 og V2 forurening, dog er disse områder ikke der, hvor 

der er planlagt nedsivning i faskiner, hvorfor forureningen ikke har betydning for denne ansøgning. Figur 3.1 viser de 

registrerede forurenede områder samt placeringen af de to faskiner. 

 

 

Figur 3.1: V1 og V2 forurening på Livø ift. projekterede faskiner 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412370 

Dokument ID: CPSXAAEWEY7R-797072987-550 

Udarbejdet af:  ASTJ  Kontrolleret af:  MOHR  Godkendt af:  MMRA 
8/19 

3.2 Drikkevandsinteresser og drikkevandsboringer 

Begge de projekterede faskiner er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det forventes dog ikke at 

have betydning for drikkevandet, da det ikke er tilladt at medbringe biler på øen, hvorfor der kun nedsives rent 

overfladevand. Figur 3.2 viser udbredelsen af området med drikkevandsinteresser og særlige drikkevandsinteresser. 

Faskinerne er desuden indenfor et indvindingsopland, som er illustreret på Figur 3.3. Faskinens placering giver ingen 

udfordringer da vandet der nedsives er rent.  

 

 

Figur 3.2: Områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)  
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Figur 3.3: Indvindingsopland samt almene drikkevandsboringer nær byen på Livø. 

 

3.3 Jordartskort 

Figur 3.4 viser den forventede jordart 1 m.u.t. Faskinerne placeres i henholdsvis smeltevandssand (DS) og 

saltvandssand (HS). Sand er fordelagtigt i forbindelse med nedsivning af overfladevand, da nedsivningsevnen her 

forventes at være god. 

 

 

Figur 3.4: Jordartskort samt faskinernes planlagte placering.  
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3.4 Fredede områder og §3-natur 

Figur 3.5 viser at størstedelen af Livøs natur er fredet bortset fra selve byområdet.  

 

 

Figur 3.5: Fredet område på Livø inkl. projekterede faskiner (gule firkanter). 

Polygonen, som viser det fredede område, ser ud til at være forskubbet mod sydvest ift. korrekt placering. 

Afgrænsningen mod nord bør følge vejen fra vest, hvorfor skraveringen bør ligge længere mod nordøst, end hvad 

der er vist på figuren.  

 

Faskinen øst for Avlsgårdens stuehus er placeret i det fredede område. Dette har dog ikke indflydelse på faskinen, da 

det blot er terrænændringer, som ikke tillades her, jf. tidligere henvendelse til Vesthimmerland Kommune (bilag 1). I 

dette tilfælde nedgraves faskinen og området genetableres.  

 

Foruden fredede områder er det undersøgt, om der i nærheden af projektområdet er §3-natur. Figur 3.6 viser de §3-

områder der findes på Livø, samt at der er en afstand på omkring 120 meter til nærmeste §3-område. 
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Figur 3.6: §3-natur områder på Livø ift. byen afgrænset med rød firkant.  

Projektet forventes ikke at have indflydelse på §3-natur områderne, da anlægsarbejdet og placeringen af 

regnvandsledninger samt faskiner ikke foregår indenfor disse områder. 

3.5 Fortidsminder 

Der er områder med punkter, som er fredede fortidsminder. Der skal tages hensyn til disse, hvis der graves eller på 

anden måde færdes i disse områder. Dog er fortidsminderne på Livø i en afstand til anlægsprojektet som ikke bør 

give anledning til problemer. Afstanden til de to fredede fortidsminder på øen er mere end hhv. 500 meter og 1000 

meter. 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10412370 

Dokument ID: CPSXAAEWEY7R-797072987-550 

Udarbejdet af:  ASTJ  Kontrolleret af:  MOHR  Godkendt af:  MMRA 
12/19 

 

Figur 3.7: Fredede fortidsminder på Livø. Der er et punkt omkring 550 meter væk og et større areal omkring 1000 meter væk. 

 

3.6 Supplerende undersøgelser (pejlinger og analyse af jordmaterialer) 

I forbindelse med projektet har NIRAS’ geotekniker udført supplerende undersøgelser på Livø. Dette gælder blandt 

andet grundvandspejlinger samt undersøgelser af jordarter. Der er i den forbindelse lavet en undersøgelse i 1,5 

meters dybde ved Pavillion 1, hvor den ene faskine påtænkes placeret. Faskinens bund vil blive anlagt i omkring 1,5 

meter under terræn, hvorfor undersøgelsen er lavet i denne dybde. Faskinen er dog beregnet med kun udsivning i 

siderne, hvorfor der ikke er gravet dybere. Der er desuden lavet en grundvandspejling nær faskinen ved Avlsgårdens 

stuehus. Følgende data kommer fra undersøgelserne: 

 

 Jordarterne ved Pavillion 1 er gruset sand ned i 1,5 meters dybde 

 Grundvandsspejl dybere end 1,5 m.u.t ved Pavillion 1 (ramte ikke vandspejlet og kunne ikke grave dybere). 

 Grundvandsspejl nær Avlsgårdens stuehus er målt til 1,5 m.u.t omkring kote 3,60. 

 Grundvandsspejl nord for Munkebo målt til 1,7 m.u.t omkring kote 3,70. 

 

Ovenstående data viser, at grundvandsspejlet kan forventes at stå mere end 1,5 m.u.t for hele området. Det er 

desuden vurderet, at nedsivningsevnen vil være omkring 1,0E-03 m/s da undergrunden bærer præg af større 
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sandkorn og grus, hvorfor den hydrauliske ledningsevne vil være høj. Det vurderes dermed muligt at nedsive 

overfladevand i de to projekterede faskiner. 

3.7 Opsummering af screening 

De projekterede faskiner ved Pavillion 1 og Avlsgårdens stuehus er berørte af nogle enkelte bindinger såsom 

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Det vurderes dog ikke at være et problem, da overfladearealerne ikke 

er påvirket af forurening fra fx biltrafik, hvorfor overfladevandet, som nedsives, er rent.  

 

Foruden nedsivning af overfladevand i de to faskiner, skal overfladevandet fra de resterende befæstede flader udledes 

til Limfjorden. Det projekterede ledningssystem er beskrevet i afsnit 2.2. 

 

Foruden drikkevandsinteresserne er faskinen ved Avlsgården placeret indenfor et fredet området. Dette har dog ingen 

betydning, da der ikke foretages terrænregulering af området. Området skal blot genetableres efter nedgravning af 

faskinen som tidligere beskrevet og som bilag 1 bekræfter. 

4 Udledning til Limfjorden 

Størstedelen af det opsamlede overfladevand fra Livøs befæstede arealer ledes via en udløbsledning til et overdrev 

langs øens kystlinje. Grundet høj grundvandsstand nær kysten forventes størstedelen af overfladevandet at afstrømme 

via terræn til Limfjorden. Denne udledning er valgt, da mængden af de befæstede arealer er lille, og der ikke er 

væsentlig forurening som følge af biltrafik på øen.  

 

I den forbindelse er det vurderet hvor store mængder af N, P, BOD og COD, der forventes udledt fra Livø under 

hverdagsregn ift. det maksimalt tilladte. Beregningerne er lavet vha. screeningsværktøjet ”RegnKvalitet version 1.3” 

som er udarbejdet af DHI1. Det er i regnearket muligt, at indtaste de forskellige overfladetyper og dermed beregne 

den forventede udledning.  

 

4.1 Udledningsmængder 

Bygningerne på Livø har tegltag, hvorfor det samlede tagareal på 3.239 m² er indtastet i arket under ”Tage af andre 

materialer”. Der er ikke medregnet vejarealer, da årsdøgntrafikken (ÅDT) på Livø er 0. I regnearket er vejarealer med 

ÅDT < 500 den mindste forureningsmængde der kan medregnes. Denne type vurderes at have for høje 

koncentrationer ift. situationen på Livø, hvorfor vejarealet på 1.622 m² er indtastet som ”centrale bymiljøer” som 

dækker over befæstede arealer, lav trafikbelastning, pladser, indre gårde og tage.  

 

Tabel 4.1 viser en oversigt over miljøkvalitetskravene for P, N, BOD og COD samt den beregnede forventede 

udledningsmængde af samme stoffer fra de befæstede flader på Livø. 

Tabel 4.1: Oversigt over miljøkvalitetskravene for P, N, BOD og COD samt den beregnede udledningsmængde af samme stoffer fra Livøs befæstede 

arealer beregnet vha. ”Regnkvalitet version 1.3”.  

 P [mg/l] N [mg/l] BOD [mg/l] COD [mg/l] 

Maks. udledning tilladt 

(Miljøkvalitetskrav) 
1,5 8 15 75 

   Udledning fra Livø 0,13 2,3 2,5 11 

 

                                                   
1 Regnearket kan findes her: https://www.regnvandskvalitet.dk/ 

 

https://www.regnvandskvalitet.dk/
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Tabellen viser, at den forventede udledning af P, N, BOD og COD er lavere end de opstillede miljøkvalitetskrav, der er, 

når det gælder udledning af overfladevand. Det vurderes dermed, at rensning inden udledning er unødvendig, og 

overfladevandet dermed kan udledes til Limfjorden, uden dette påvirker recipienten. Limfjorden er desuden en robust 

recipient hvor mængden af overfladevand, der udledes fra øen, ikke vil påvirke fjordens vandføring eller forhold 

væsentligt.  

 

4.2 Udløbspunkt 

Udløbspunktet er for enden af den eksisterende afproppede overløbsledning. Ledningen åbnes og anvendes som 

udløbsledning for overfladevandet opsamlet fra byens vej- og tagarealer. Udløbspunktet er placeret et stykke inde på 

land, hvor der er lagt nogle sten, som sikrer imod erosion. Udledningen er dermed ikke direkte til Limfjorden, men 

mere diffus, hvor vandet vil strømme på terrænoverfladen inden det når Limfjorden.  

 

Udløbspunktet er vist på Figur 4.1 og har følgende koordinater:  

• E: 505956 

• N: 6305330 

 

Figur 4.1: Udløbspunktet er placeret ved punkt KD 107 

Figur 4.2 viser et billede af de udlagte sten ved udløbet. Den eksisterende ledning er opmålt til at være en Ø250 

betonledning med omkring 5‰ fald. Ledningen har dermed kapacitet til at blive anvendt som udløb, hvorfor 

ledningen ikke udskiftes. 
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Figur 4.2: Udlagte sten ved udløbet 
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5 Projekteret regnvandssystem 

Nærværende afsnit beskriver dimensioneringsforudsætningerne for de projekterede faskiner samt 

regnvandsledninger.   

5.1 Dimensioneringsforudsætninger 

I det følgende beskrives dimensioneringsforudsætningerne for de to projekterede faskiner ved hhv. Pavillion 1 og 

Avlsgårdens stuehus samt systemets regnvandsledninger. Dimensioneringsforudsætningerne er som følger: 

 

Faskiner 

Faskinernes dimensioner er beregnet vha. Spildevandskomiteens SVK LAR regneark og forudsætningerne for 

dimensioneringen er fra SVK Skrift 30.  

- Gentagelsesperiode: 5 år 

- Samlet sikkerhedsfaktor2: 1,5 

- Nedsivningsevne3: 1,00E-03 m/s 

- Kommune: Vesthimmerland 

 

Foruden ovenstående forudsætninger er faskinerne beregnet som kun at have udsivning i siderne og ikke i bunden. 

Dette giver en ekstra sikkerhed i dimensioneringen af faskinerne. 

 

Regnvandsledninger 

De følgende dimensioneringsforudsætninger kommer fra Vesthimmerlands Vand ”Dimensioneringsgrundlag for 

afløbssystemet” opdateret d. 17. oktober 2017. 

- Gentagelsesperiode: 1 år (fuldtløbende én gang årligt) 

- Samlet sikkerhedsfaktor4: 1,7 

- Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8 

- Dimensionsgivende regnintensitet: 111 l/s/ha 

 

5.1.1 Faskine ved Avlsgården 

Faskinen ved avlsgården modtager overfladevand fra stuehusets tagareal samt forarealet. Da der ikke kører biler, 

betragtes vandet som værende rent. Ledningssystemet med rendestensbrønde og faskine er vist på Figur 5.1.   

 

                                                   
2 Sættes sædvanligvis til 1,25 ved en 5 års gentagelsesperiode, men 1,5 er valgt som ekstra sikkerhed ift. nedsivningsevnen, som er en tabelværdi og 

ikke målt. 
3 Vurderet på baggrund af data fra Livø hvor der er fundet store sandkorn/grus hvor faskinerne placeres - tabelværdi. 
4 Beregnet ud fra følgende faktorer: Klimafaktor = 1,25   Fortætningsfaktor = 1,1    Usikkerhed = 1,2 
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Figur 5.1: System til faskine ved Avlsgårdens stuehus 

De beregnede nødvendige dimensioner for faskinen er oplistet i Tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Befæstet areal som ledes til faskinen samt beregnede faskine dimensioner og tømmetid.  

 Befæstet areal [m²] Højde [m] Bredde [m] Længde [m] Tømmetid [t] 

Faskine dimensioner 1713 0,8 4 9,5 1 

 

Faskinen er beliggende lige indenfor det fredede område, men det er tidligere blevet konstateret, at det blot er 

terrænændringer der ikke er tilladte indenfor det fredede område. Anlægsarbejde er tilladt, hvis området reetableres 

efter eksisterende forhold. Det vurderes dermed, at placeringen af faskinen i det fredede areal er mere 

hensigtsmæssig end tættere på bebyggelsen.  

5.1.2 Faskine ved Pavillion 1 

Faskinen syd for Pavillion 1 modtager overfladevand fra Pavillion 1’s tagareal og vejen, og derudover er der tilkoblet et 

enkelt tagnedløb fra kirken. Da der ikke kører biler betragtes vandet fra vejarealet som værende rent. 

Ledningssystemet med rendestensbrønde, tagnedløb og faskine er vist på Figur 5.2, hvor tagnedløbet fra kirken er 

markeret med gult. 
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Figur 5.2: Ledningssystem samt faskine syd for Pavillion 1. 

De beregnede nødvendige dimensioner for faskinen er oplistet i Tabel 5.1. 

Tabel 5.2: Befæstet areal som ledes til faskinen samt beregnede faskine dimensioner og tømmetid.  

 Befæstet areal [m²] Højde [m] Bredde [m] Længde [m] Tømmetid [t] 

Faskine dimensioner 811 0,8 3,5 4,5 1 

6 Anlægsperioden 

Anlægsperioden for projektet er oktober/november 2021 til maj 2022. Anlægsperioden er planlagt udenfor øens 

turistsæson. 

7 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser vurderes det, at det er muligt at nedsive overfladevand fra 

Pavillion 1 og Avlsgårdens stuehus samt udlede det resterende overfladevand til Limfjorden.  
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Udledningsmængderne af P, N, BI5 og COD overholder de miljøkvalitetskrav, der er i forbindelse med direkte 

udledning. Udløbet er anlagt inde på øen, hvor vandet siver ud og fordeler sig på de udlagte sten. Det er dermed en 

form for diffus udledning til Limfjorden. Limfjorden er desuden en robust recipient, hvorfor de udledte vandmængder 

fra Livø ikke forventes at påvirke Limfjordens forhold.  

 

Der ansøges dermed på baggrund af dette om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra i alt 0,25 ha befæstet areal 

i form af vej og tage i to faskiner samt udledning af overfladevand via udløbsledning fra Livøs resterende befæstede 

flader på omkring 0,48 ha.  
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