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Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Elbæk

Tom Færg Pedersen har ansøgt Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyn-
dighed om tilladelse til at etablere en 16 m lang Ø160 cm rørbro i det 
offentligt vandløb Elbæk i st. 6370 til st. 6386 meter (Figur 1) i forbindel-
se med en ny adgangsvej til den private fællesvej Ågade. Ejendommen 
har adgang til den offentlige vej Ågade meget tæt ved broen, hvor Vi-
borgvej krydser over. Ejendommen har desuden en adgang til Viborgvej 
(Rute 13), som er en meget trafikeret vej. Etableringen af den nye ad-
gangsvej forudsætter at de nuværende adgangsveje slettes (Figur 1). 

Figur 1. Oversigtskort over placeringen af rørbroen (rød streg), den nye adgangsvej 
(sort streg) og de nuværende adgangsveje (gule prikker).

Idet projektet medfører en ændring i skikkelsen af Elbæk, er der tale om 
en regulering. Vandløbsmyndigheden har derfor betragtet projektet efter 
følgende bestemmelser i vandløbsloven1:

1 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 11. november 2019
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 §§ 2, 16, 17 og 47

Desuden er følgende bestemmelser i reguleringsbekendtgørelsen2 betrag-
tet:

 §§ 3, 9, 12, 14 og 15

Dette indebærer, at projektet indledningsvist offentliggøres i 4 uger, hvor 
også myndigheder modtager en kopi af projektbeskrivelsen. I de 4 uger er 
der mulighed for at indsende bemærkninger til projektet.

Efterfølgende vil vandløbsmyndigheden meddele endelig afgørelse i sagen, 
hvorefter der vil være yderligere 4 ugers klagefrist, før projektet ved tilla-
delse må gennemføres.

Reguleringsprojektet
I dette afsnit fremgår de oplysninger, som jf. § 12 i reguleringsbekendtgø-
relsen skal offentliggøres:

1) Redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet
Der skal etableres en 16 m lang Ø160 cm rørbro i det offentligt vandløb 
Elbæk i st. 6370 til st. 6387 meter i forbindelse med en ny adgangsvej til 
den private fællesvej Ågade. De øvrige adgangsveje fra Viborgvej og Åga-
de tæt ved broen nedlægges grundet trafiksikkerhedsmæssige årsager. 
Den nuværende bro skal fjernes inden den nye rørbro sættes op. Elbæk er 
målsat i de kommende vandområdeplaner 2021-2027.

2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. be-
kendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016
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2) Fornødent oversigtskort og detailplaner

3) Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse 
over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet

Matr. nr. og ejerlav Navn på ejer
3b Engesvang By, Engesvang Tom Færg Pedersen

4) Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse
Ikast-Brande Kommune dækker kun udgifterne til broen. De resterende 
udgifter afholdes af Tom Pedersen.

5) Tidsplan for arbejdets udførelse
Broen forventes etableret i løbet af 2020-2021, når de fornødne tilladelser 
foreligger.

Forhold til øvrig lovgivning
Da Elbæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven3, kræver projek-
tet en forudgående dispensation fra denne, før der kan meddeles endelig 
afgørelse efter vandløbsloven.

3 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 
2019
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Projektet kræver ligeledes en vurdering i forhold til Natura 2000-områder, 
Bilag IV-arter og en screening efter Miljøvurderingsloven (VVM).

Vilkår
I forbindelse med en endelig tilladelse, vil følgende vilkår blive stillet i for-
hold til tilladelsen efter vandløbsloven. Bemærk, at der kan blive stillet 
yderligere vilkår i forbindelse med indhentning af en dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven. Dette vil blive meddelt i en separat afgørelse.

1. Projektets skal gennemføres som beskrevet i dette brev. 

2. Rørets dimensioner skal være Ø160 cm, så vandføringen i vandlø-
bet ikke hindres. 

3. Røret skal anlægges uden fald og placeres 1/3 under vandløbets 
faste bund. Vandløbsbunden skal føres uhindret igennem røret.

 
4. Vandløbets brinker skal sikres mod erosion ved rørindløb og udløb. 

Sikringen skal ske med sten, således at der ikke sker erosionsska-
der. 

5. Ved anlægsarbejdet må der ikke tilføres sand eller andre materia-
ler til vandløbet. 

6. Vedligeholdelsen af rørbro påhviler ejeren. 

7. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndig-
hed senest 5 hverdage efter anlægsarbejdet er udført. Vand-
løbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn med projektet.
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Annoncering og offentliggørelse
Projektet offentliggøres den 14. oktober 2020 på Ikast-Brande Kommunes 
hjemmeside: https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoerin-
ger/offentliggoerelser-og-hoeringer

Bemærkninger til projektet kan sendes til Ikast-Brande Kommune på:
 E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

Eller
 Natur og Vandløb, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Bemærkninger skal være modtaget af Ikast-Brande Kommune senest den 
11. november 2020.

Med venlig hilsen

Mette Brandt Mouridsen
Natur & Vandløb

Bilag
1. Oversigtskort

Kopi af dette brev sendes til:
 Tom Færg Pedersen – ejer af matr. nr. 3b Engesvang By, Enge-

svang
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk  
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  
 Fiskeristyrelsen: frederikshavn@lfst.dk 
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Bilag 1. Oversigtkort. 


