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Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til 

Skovby Bæk i forbindelse med grundvandssænkning - O. 

Vestergaard - Poulsens Allé, 7430 Ikast 

 

Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til udledning af oppumpet 

grundvand til Skovby Bæk i forbindelse med grundvandssænkning. 

Tilladelsen omfatter midlertidig udledning af grundvand til Skovby Bæk i 

forbindelse med etablering af regnvandsbassin.  

 

Tilladelsen gives i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven1. Tilladelsen 

meddeles på baggrund af oplysningerne i ansøgningen (bilag 3), og gives 

på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes.  

 

I forbindelse med vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé samt 

etablering af faunapassage, skal det oppumpede grundvand fra 

grundvandssænkningen udledes via opførte regnvandsbassin.  

 

Der er givet en selvstændig tilladelse til grundvandssænkning og en 

selvstændig udledningstilladelse til regnvandsbassinet.  

 

Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 foretaget en vurdering af projektets 

påvirkning på Natura 2000-områder og bilag IV-arter jf. 

Habitatbekendtgørelsens2 § 6 stk. 1- 4.   

 

Vilkår for tilladelsen 

 
1. Der må kun udledes oppumpet grundvand.  

 

2. Tilladelsen bortfalder den 31-12-2021. 

 

                                                

 
1 ”Lov om miljøbeskyttelse ” (LBK nr. 1218 af 25-11-2019). 
2 ” Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområdet 

samt beskyttelse af visse arter” (med senere ændringer). (LBK nr. 1595 af 0612-2018) 
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3. Det oppumpede grundvand i forbindelse med etableringen af 

regnvandsbassinet skal udledes til Skovby Bæk. 

 
4. Når regnvandsbassinet er etableret, skal udledningen til Skovby 

Bæk ske efter de gældende vilkår der er stillet i 

udledningstilladelsen til regnvandsbassinet jf. Tilladelse til 

regnvandsbaseret udledning til Skovby Bæk fra ny forlængelse af 

O. Vestergaard – Poulsens Allé, 7430 Ikast af 18. november 2020.  

 
5. Der må maksimalt afledes 5 l/s. Ved et større afløbsflow skal 

grundvandet forsinkes inden udledning til Skovby Bæk.  

 

6. Når anlægsarbejdet påbegyndes, skal der udtages en vandprøve 

af det terrænnære grundvand samt Skovby Bæk for at analysere 
for total og opløst jern.  
 

7. Ved udgravningen til regnvandsbassinet skal det oppumpede 
grundvand iltes ved overrisling af sten/grus eller gennem 
vegetation, inden det udledes til Skovby Bæk for at sikre 
udfældning af jern.  

 
8. Ved udledning til Skovby Bæk igennem regnvandsbassinet skal 

det sikres, at jern udfældes her. Hvis jernindholdet fortsat er for 
højt, skal der indsættes ekstra rensning i form af iltning og 
udfældning i vegetation eller i containere.   
 

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

 
10. I anlægsfasen skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, 

ler mv. til vandområdet.  

 
11. 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 er et beskyttet vandløb.  

 
12. Hvis kommunen finder, at der sker en uacceptabel påvirkning af 

vandløbskvaliteten, kan udledningstilladelsen revurderes og de 
meddelte vilkår ændres og/eller tilføjes.  

 

Klagevejledning 

Hvis du vil klage over denne tilladelse, skal du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

 

Du klager via Klageportalen, som findes her www.naevneneshus.dk. Du 

logger på med NemID, og søger efter Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen bliver derefter sendt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i 

Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. 

(privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at 

http://www.naevneneshus.dk/
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behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen. 

 

Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får 

besked, hvis andre klager over tilladelsen. Klagefristen er 4 uger efter 

offentliggørelse af afgørelsen. 

 

Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for aktindsigt. 

 

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag 

inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens 

hjemmeside. 

 

Spørgsmål 

Ved spørgsmål til tilladelsen er du velkommen til at kontakte 

nedenstående.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tine Fly Sevelsted  Rikke Pechüle Arndt Madsen 

Grundvand   Grundvand 

 

 

Bilag 

Bilag 1 – Redegørelse  

Bilag 2 – Oversigtskort (ikke målfast) 

Bilag 3 – Ansøgning og vurderinger i forbindelse med midlertidig 

grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand 

 

Kopi sendt til 

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-

brande@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk  

 Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk  

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

 Naturstyrelsen: nst@nst.dk  

 Styrelsen for Patientsikkerhed: trnord@stps.dk  

 Jim Alsbjerg, Rambøll: JAT@ramboll.dk  

 Kith Skovgaard, Herning Kommune: ngojs@herning.dk 

 Esben Hansen, Skovbyvej 5, 7400 Herning  

mailto:ikast-brande@dn.dk
mailto:ikast-brande@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:JAT@ramboll.dk
mailto:ngojs@herning.dk
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Bilag 1 – Redegørelse  

 

Baggrund for ansøgningen 

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin, faunapassage og 

vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, 7430 Ikast, er der behov 

for at foretage grundvandssænkning. I den forbindelse er der ansøgt om 

tilladelse til at udlede det oppumpede grundvand til Skovby Bæk. 

 

Det oppumpede grundvand i forbindelse med udgravning til 

regnvandsbassinet ønskes udledt til Skovby Bæk umiddelbart nord for 

regnvandsbassinets placering, se bilag 2.  

 

Når regnvandsbassinet er etableret skal det oppumpede grundvand fra 

etableringen af vejforlængelsen samt faunapassagen udledes til Skovby 

Bæk via regnvandsbassinet.   

 

Recipientforhold 

Skovby Bæk er et § 3-beskyttet vandløb og er i Vandplan 2 målsat til god 

økologisk tilstand. Tilstanden er på nuværende tidspunkt moderat. 

 

Der er ikke udtaget en vandprøve fra Skovby Bæk eller fra det 

terrænnære grundvand, hvorfra der oppumpes. I ansøgningsmaterialet 

(bilag 3) er det angivet, at indholdet af total og opløst jern i Skovby Bæk 

forventeligt vil være tilsvarende indholdet nedstrøms i Hammerum Bæk3. I 

Skovby Bæk forventes der et indhold af total jern på minimum 0,5-1 mg/l 

og ca. 0,3-0,5 mg/l opløst jern4. Der er stillet vilkår om, at der skal tages 

vandprøve af det terrænnære grundvand samt Skovby Bæk for at 

analysere for total og opløst jern. 

 

Det forventes, at jern-indholdet i det terrænnære grundvand er over det 

observerede i Hammerum Bæk. Ikast-Brande kommune vurderer dog, at 

overrisling af grundvandet gennem sten/grus eller gennem vegetation vil 

reducere koncentrationen af opløst jern i det udledte grundvand.  

 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at Skovby Bæk har den nødvendige 

hydrauliske kapacitet til at modtage vandet fra grundvandssænkningen 

indtil regnvandsbassinet er etableret, uden der vil opstå væsentlig 

opstuvning og oversvømmelser til gene for arealer i vandløbets nærhed. 

 

 

                                                

 
3 Vandløbsstrækningen hedder Hammerum Bæk i Herning Kommune og Skovby Bæk i Ikast-

Brande Kommune. 
4 Der er i 2019 foretaget målinger af indholdet af total og opløst jern i Hammerum Bæk. 
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Habitatvurdering 

Jf. Habitatbekendtgørelsen skal der forud for meddelelse af 

spildevandstilladelser foretages en vurdering af, om projektet i sig selv 

eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 

2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.  

 

Natura-2000 

Det nærmeste Natura 2000-område er N75: Harrild Hede, Ulvemosen og 

heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-området ligger ca. 7,2 km sydøst 

for det ansøgte projektområde. Ikast-Brande Kommune vurderer, at de 

eventuelle biologiske konsekvenser af udledningen af oppumpet 

grundvand til Skovby Bæk vil være af lokal karakter og ikke kunne påvirke 

Natura 2000-området. 

 

Vandløbet Skovby Bæk er også 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 58. I forhold til den hydrologiske forbindelse til 

Natura 2000-området, sikrer vilkårene i nærværende udledningstilladelse, 

at der ikke vil ske en væsentlig større stofbelastning i vandløbet, end der 

findes for nuværende. Den store afstand på ca. 80 km fra 

udledningspunkt til Natura-2000 område nr. 65 gør også, at vandet får en 

lang opholdstid i vandløbet og en evt. øget stofbelastning vil være 

udtyndet eller forsvundet inden vandet når frem til området. Ikast-Brande 

Kommune vurderer derfor, at udledningen af oppumpet grundvand til 

Skovby Bæk ikke vil påvirke Natura-2000 område nr. 65. 

 

Bilag IV-arter 

Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, 

som er strengt beskyttede. På den baggrund må der ikke gives tilladelse 

til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge de pågældende dyrearters 

yngle- og rasteområder.  

 

I området (inden for DCE’s kvadrant) findes følgende bilag IV-arter: 

Sydflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet Frø, Ulv. Ikast-Brande 

Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i 

projektområdet.  

 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at udledningen til Skovby Bæk ikke vil 

have en påvirkning på de tilstedeværende bilag IV-arter.  

 

Samlet vurdering 

Ikast-Brande Kommune vurderer således samlet, at udledningen ikke vil 

påvirke Natura-2000 områder eller have en væsentlig negativ påvirkning 

på bilag IV-arter.   
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Bilag 2 – Oversigtskort (ikke målfast) 

Kort, der viser regnvandsbassinets placering og vandløbssystemet, 

Skovby Bæk.  
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Bilag 3 - Ansøgning og vurderinger i forbindelse med midlertidig 

grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand 
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