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Tilladelse til regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk fra ny 
forlængelse af O. Vestergaard -Poulsens Allé, 7430 Ikast 
 
Ikast-Brande Kommune har den 3. november 2020 søgt om tilladelse til 
en regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk via. et forsinkelsesbassin 
beliggende for enden af eksisterende grusvej fra Skovbyvej 5, 7430 Ikast 
(44 Ravnsvad By, Ikast).  
 
Udledningen kommer til at bestå af vejvand fra ny forbindelsesvej mellem 
O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast-Brande Kommune og rundkørsel ved 
Transportcenter Allé i Herning Kommune. Forsinkelsesbassinet skal ligge 
på matrikel 44 Ravnsvad By, Ikast og skal modtage vand fra det nye 
vejprojekt, der skal ligge på matrikel 1r Skovby By, Gjellerup og matrikel 
44 Ravnsvad By, Ikast. Vejprojektet udgør ca. 1,6 hektar med 100 % 
befæstelse, og der er tale om en ny udledning. Området er ikke omfattet 
Ikast-Brande eller Herning Kommune gældende spildevandsplaner.  
 
   

 
Oversigtskort    

 
  

IKAST-BRANDE KOMMUNE 
Vej og Natur 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 
Att.: Lene Hoffmann 

Miljø og Byggeri 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.: 99604000 

 

Sagsbehandler: 

Sussi Kobberø 

E-mail: 

suskobb@ikast-brande.dk 

Direkte telefon: 

Tlf.: +4599603367 

Sagsnr.: 

06.11.01-P19-3-20 

 

 

18. november 2020 

 



 

2 

Afgørelse 
Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse til udledning af vejvand fra ny 
forbindelsesvej. 
 
Udledningen sker via et nyt forsinkelsesbassin (VEJOVP001B) til et privat 
vandløb, der løber ud i Skovby Bæk, og får udløbsnummer VEJOVP00U. 
 
Tilladelsen gives efter 28 i Miljøbeskyttelsesloven1.   
 
Der er lavet en samlet VVM-screening af hele vejprojektet og herunder 
bassinet. Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune har i en samlet 
afgørelse af den 11. november 2020 meddelt, at projektet ikke udløser 
krav om miljøvurdering i hht. Lov om VVM2

.  
 
Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysningerne i ansøgningen (bilag 
2) og den dertil knyttede konsekvensvurdering (bilag 3), med de be-
mærkninger, der fremgår af denne tilladelse, samt under forudsætning af, 
at de efterfølgende vilkår overholdes. 
 
 
Vilkår 

1. Der må kun udledes vand i henhold til denne tilladelse, hvis der er 
opnået et medbenytter aftale med det private vandløbs lodsejer. 
 

2. Bassinet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Afvi-
gelser fra dette skal på forhånd aftales med og godkendes af 
Ikast-Brande Kommune. 

 
3. Bassinets våde rensevolumen skal dimensioneres ud fra minimum 

250 m3 rensevolumen pr. red ha. Ud fra ansøgningen betyder det 
et nødvendigt vådt volumen på mindst 395 m3.  

 
4. Bassinets forsinkelsesvolumen skal have en størrelse, så der mak-

simalt forekommer overløb hver 5. år ved en udledning på 1 l/s 
pr. red ha eller minimum 5 l/s og en klimafaktor på 1,25. Ud fra 
ansøgningen betyder det et nødvendigt forsinkelsesvolumen på 
mindst 710 m3.  

 
5. Vandet skal inden bassinet ledes gennem sandfang. 

 

 
 
1 Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 
2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 

425 af 18. maj 2016 
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6. Vanddybden i bassin skal være 0,7 – 1,5 meter.  
 

7. Afløbsvandmængden skal reguleres til maksimalt 5 l/s ved en af-
løbsregulator. 

 
8. Bassinet skal have dykket afløb samt en afspærringsmulighed i til-

fælde af forureningsuheld. 
 

9. Ikast-Brande Kommune, Vej og Natur står for vedligeholdelse og 
oprensning af bassin samt har ansvar for at søge de nødvendige 
dispensationer hertil. Oprensning og vedligeholdelse skal udføres 
uden for vandhulsdyrenes ynglesæson, dvs. at det skal udføres i 
perioden 1. oktober - 1. marts. Oprenset/nedskåret plantemateri-
ale skal fjernes fra området. Opslemmet materiale fra vedligehol-
delsen må ikke ledes til vandløbet.  

 
10. Rendestenbrønde og sandfang skal i forbindelse med almindelig 

vedligehold oprenses for sand og slam senest, når 50% af lager-
volumen er fyldt op, typisk svarende til et interval på 1-2 år. 
Sandfang skal inspiceres mindst en gang om året. Opgravet mate-
riale skal bortskaffes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 §19. 

 
11. Bassin skal oprenses for sand og slam senest når 50% af lagervo-

lumen er fyldt op, typisk svarende til et interval på 10-20 år. Det-
te kræver typisk en dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven3. 
Ved oprensning må bassinet ikke tømmes pga. fare brud på mem-
bran. Ønskes bassinet tømt for vand skal der ske en grund-
vandssænkning, hvilket der skal søges tilladelse til. Opgravet ma-
teriale skal bortskaffes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 §19. 

 
12. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker, 

og udløbet skal etableres, så udledning sker i vandløbets strøm-
retning. 

 
13. Udledningen må ikke forhindre, at der kan ske målopfyldelse i 

Skovby bæk og må ikke forringe eller ændre på den nuværende 
økologiske tilstand i bækken, som et beskyttet vandløb. 

 
14. Der må maksimalt forekomme overløb 1 gang hvert 5. år og skal 

ske via kontrolleret overløb over kronekant i bassinets nordlige 
brink som beskrevet i ansøgningen.  

 

 
 
3 Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 
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15. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelser. 
 

16. Overløb må ikke medføre væsentlige gener for andre. 
 

17. Bassinets skal udformes skråningsanlæg på mindst 1:3 (ved ind- 
og udløb dog 1:2). Det bør tilstræbes, at bassinets udformning 
fremstår rekreativt. Der skal ske en naturlig tilgroning i og om-
kring bassinet, hvor lokale planter genindvandrer. 

 
18. Efter etablering af bassin skal der indsendes en færdigmelding til 

Ikast-Brande Kommune med målfaste tegninger af bassin og ud-
løb som udført. 

 
Tekniske data 
 
Data er uddybet i bilag 2 (Ansøgning) og bilag 3 (Konsekvensvurdering). 
 

Udløb – nummer: VEJOVP00U 

Oplandsareal – total: 1,6 ha 

Oplandsareal – reduceret: 1,6 ha 

Bassinplacering – matr. nr.: 44 Ravnsvad By, Ikast 

Bassinnummer: VEJOVP001B 

Forsinkelsesvolumen: 710 m3 

Vådt volumen: 395 m3 

Afløbsregulator: Vandbremse 

Bassinafløb: 5 l/s 

Overløbshyppighed: Færre end hvert 5. år 

Årlig udledt mængde: 11.271 m3  

Recipient: Skovby bæk. 

Recipient – målsætning: God økologisk tilstand 

Recipient – status: Moderat økologisk tilstand 

Slutrecipient: Nissum fjord 
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Kommunens bemærkninger 
Bemærkninger til konsekvensvurderingen i bilag 3 
Konsekvensvurderingen er udarbejdet af Rambøll for Ikast-Brande Kom-
mune, Vej og Natur.  
 
Kommunen har følgende supplerende bemærkninger til Rambølls konse-
kvensvurdering i bilag 3:  
 
Natura 2000-
områder 
 

Skovby Bæk vil modtage overfladevand fra vejstræknin-
gen. Vandløbet er en del af vandoplandet Nissum fjord. 
Dermed har det ansøgte en hydrologisk forbindelse til 
Natura 2000-område nr. 65, Nissum Fjord, som består 
af fuglebeskyttelsesområde nr. 38 og habitatområde nr. 
58.  
 
Ikast-Brande vurderer, at evt. biologiske konsekvenser 
ved regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk fra vej-
forlængelsen vil være af lokal karakter, og dermed ikke 
påvirke det terrestriske Natura 2000-område, der ligger 
7,5 km væk. I forhold til den hydrologiske forbindelse til 
Natura 2000-område nr. 65 sikrer vilkårene i nærvæ-
rende udledningstilladelse, at der ikke vil ske en væsent-
ligt større stofbelastning i vandløbet, end der findes for 
nuværende. Da udledningspunktet ligger ca. 80 km fra 
Natura 2000-område nr. 65 får vandet en lang opholds-
tid i vandløbet, inden det når frem til Natura 2000-om-
rådet. Derfor vil en evt. øget stofbelastning fra projektet 
være fortyndet eller forsvundet. Etablering af sandfang 
sikrer endvidere, at der ingen yderligere sandflugt vil 
ske. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer på ovenstående bag-
grund, at projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse 
med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natu-
ra 2000-områderne, og ikke vil være en hindring for, at 
målsætningerne for Natura 2000-områdernes tilstande 
nås og opretholdes.  
 

§ 3-områder  
 

Der vil ske en marginal øgning af vandstand i bækken 
under udledning fra bassinet og der vil forekomme mar-
ginale forskelle i vandstand og vandhastigheder, som 
beskrevet i konsekvensvurderingens afsnit 2 ”Hydraulisk 
påvirkning”. Ikast-Brande Kommune vurderer, at tilla-
delsens vilkår sikrer, at Skovby Bæk, ikke ændrer til-
stand. Der vil ikke ske nogen yderligere tilførsel af sand 
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og der vil ikke ske nogen væsentlig større stofbelast-
ning. Udledningen vil ikke give anledning til erosion af 
bund og brinker eller ændre på den nuværende økologi-
ske tilstand.   

 
Bemærkninger til vilkår 
Ikast-Brande Spildevand har erfaring for, at der kan undgås tilgroning af 
bassiner med vanddybder ned til 0,7 m. Derfor er denne vanddybde an-
vendt som minimumsdybde i vilkår 4. 
 
Jævnlig vedligeholdelse jf. vilkår 8 kan foregå uden dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven3. Ved jævnlig vedligeholdelse forstås oprensning af 
ind- og udløb der foretages oftere end hvert 5. år. Der gøres dog op-
mærksom på, at bliver regnvandsbassinet omfattet af § 3 i naturbeskyt-
telsesloven3, skal der søges dispensation før oprensning. Dispensation til 
total oprensning af §3 beskyttede bassiner kan dog ikke forventes. 
 
Bassinet skal oprenses med et interval, der sikrer, at vilkår 9 kan overhol-
des mht. et maks. indhold af sand og slam på 50%. 
 
Kommunens samlede vurdering 
Det vurderes, at Skovby Bæk har den nødvendige hydrauliske kapacitet til 
at modtage vandet fra bassinet, uden der vil opstå væsentlige opstuvning 
og oversvømmelser til gene for arealer i vandløbets nærhed. Området af-
vandede på forhånd naturligt og via dræn til bækken. 
 
Den samlede stofbelastning ved udledning fra bassinet forventes ikke at 
medføre en øget stofbelastning, i forhold til den nuværende situation. Ud-
ledningen vil være mere koncentreret udledning, men samtidigt vil den 
være mere jævn og bassinet forventes at medføre en vis tilbageholdelse 
af stof. 
 
Det vurderes, at projektet ikke vil medføre negativ påvirkning af grund-
vands – og/eller indvindingsinteresserne. Og der forventes desuden ikke 
en påvirkning af dyreliv, af § 3 områder eller det nærmeste Natura 2000 
områder ca. 7,5 km væk. BAT anses som overholdt. 
 
Baggrunden for vurderingerne fremgår af konsekvensvurderingen i bilag 
3.  
 
På baggrund af ovenstående er det derfor Ikast-Brande Kommunes sam-
lede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til etablering af regnvands-
bassinet og udledningen herfra med de forudsætninger og vilkår, der 
fremgår af denne tilladelse.   
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Retsgrundlag 
Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven1 § 28, jf. § 38 i Spilde-
vandsbekendtgørelsen.4 
 
Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid og uden erstatning ændre eller 
tilbagekalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener at forudsætningerne 
er opfyldt, hvis ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige 
og/eller uhensigtsmæssige. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene 
bliver ændret, vil dette blive meddelt som påbud, og der vil være klage-
adgang. 
 
Offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning 
Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside 
www.ikast-brande.dk den 18. november 2020. 
 
Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se an-
søgningen og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis 
der ønskes aktindsigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommu-
ne. 
 
Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven1 § 91 og § 
98, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb, 
som er 4 uger efter offentliggørelse. Det vil sige den 16. december 
2020.  Vejledning til at indgive klage kan læse i bilag 4.   
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttel-
sesloven1 § 101, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er of-
fentliggjort. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man 
forpligtiget til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte be-
stemme noget andet. 
 
 
Bilag:  
Bilag 1A: Situationsplan 
Bilag 1B: Skitsetegning 
Bilag 2:  Ansøgning 
Bilag 3: Konsekvensvurdering inkl. bilag 
Bilag 4:  Klagevejledning- og søgsmålsvejledning 
 
 

 
 
4 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-

tel 3 og 4, nr. 1469 af 4. december 2019. 

http://www.ikast-brande.dk/
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Kopi sendt til:  
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Naturstyrelsen: nst@nst.dk 
Embedslægeinstitutionen Midtjylland: senord@sst.dk 
DN-Lokal dnikast-brande-sager@dn.dk 
Danmarks Fiskeriforening:  mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen:  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund:  post@sportsfiskerforbundet.dk 
Friluftsrådet Midtvestjylland                  midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk 
  

mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:herningmuseum@herningmuseum.dk
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BILAG 1A 
SITUATIONSPLAN 
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BILAG 1B 
SKITSETEGNING  
(Udsnit af tegning VOVP-H-TF-9001, VOVP-H-TF-9002 og VOVP-H-
TF-9003 i vejprojektet) 
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BILAG 2 
ANSØGNING 
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BILAG 3 
Konsekvensvurdering 
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BILAG 4 
Klagevejledning- og søgsmålsvejledning  
(i henhold til Miljøbeskyttelsesloven5) 

Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 
98, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelses-
lovens § 93. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Hvem kan klage? 
Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, en-
hver med væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede 
foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§ 99 og 
100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende 
organisationer, jf. § 100, stk. 4. 
 
Hvordan klager man? 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk og følger vejledningen på siden. 
 
På samme side kan du også læse om gebyr for at klage, tilbagebetaling af 
gebyr, hvordan man klager osv.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der 
kommer uden om klageportalen, med mindre der er særlige grunde til 
det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at benytte klageportalen, skal du 
sende din klage samt en begrundet anmodning om fritagelse til Ikast-
Brande Kommune, Teknisk Område, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast. Ikast-
Brande kommune videresender herefter din klage og anmodning til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes.  
 
Opsættende virkning? 

 
 
5 Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 

http://www.naevneneshus.dk/
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En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med min-
dre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttel-
seslovens § 96.  
 
Øvrige oplysninger 
Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/

