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Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Bjerglide, 7330 
Brande 
 
Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig grund-
vandssænkning på Bjerglide, 7330 Brande. 
 
Tilladelsen gives i henhold til § 26 i Vandforsyningsloven1. Tilladelsen 
meddeles på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, og gives 
på betingelse af, at vilkårene for tilladelsen overholdes.  
 
Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 gennemført en screening efter Miljø-
vurderingsloven2 og har vurderet, at indvindingen ikke vil have en væ-
sentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund 
heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i 
henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. 
 
Vilkår for tilladelsen 
 

1. Grundvandssænkningen må kun ske i forbindelse med anlægsar-
bejdet. Tilladelsen bortfalder den 18-12-2022.  

 
2. Grundvandssænkningen skal udføres med sugespidsanlæg på 

Bjerglide samt den pumpeboring, som er etableret på hjørnet af 
Hyvildvej og Bjerglide. 
 

3. Der må maksimalt oppumpes 70.800 m3 grundvand over en peri-
ode på 9 uger.  

 
 
1 ”Lov om vandforsyning m.v.” (LBK nr. 602 af 10-05-2022).  
2 "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK nr. 

1976 af 27-10-2021). 
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4. Oppumpningen af grundvand må ske med et maksimalt flow på 65 

m3/time.   
 

5. Grundvandssænkningen skal foregå med så lav en sænkning som 
muligt.  
 

6. Den maksimale grundvandssænkning er 3 m.  
 

7. Grundvandssænkningen må ikke medføre en væsentlig påvirkning 
af omgivelserne. 
 

8. Mens grundvandssænkningen pågår, skal ansøger løbende over-
våge grundvandssænkningen ved pejling i de 3 geotekniske borin-
ger, som er etableret på Bjerglide (Placering er vist i bilag 2). 
 

9. Pumpeboringen og alle geotekniske boringer etableret i forbindel-
se med projektet, skal senest én måned efter grundvandssænk-
ningens ophør sløjfes af et brøndborerfirma med gyldigt A-bevis. 
Ikast-Brande Kommune skal modtage dokumentation for sløjfnin-
gen.  
 

10. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis 
vilkårene for tilladelsen ikke bliver overholdt3 

 
11. Det oppumpede grundvand skal udledes til regnvandsbassin med 

særskilt udledningstilladelse. Regnvandsbassinet er etableret på 
Centerparken 2 og udleder til Brande Å. 

 
Erstatningsregler 
Den som foretager grundvandssænkningen har pligt til at udbetale erstat-
ning, hvis grundvandssænkningen medfører, at der sker skade i beståen-
de forhold som skyldes ændring af grundvandsstanden, vandføringen i 
vandløb eller vandstanden i søer4. 
 
Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmå-
let af Taksationsmyndighederne5. 
 
Klagevejledning 
Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er 
krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
 
3 § 34 i ”Lov om vandforsyning m.v.” (LBK nr. 602 af 10-05-2022).  
4 § 28 i "Lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 602 af 10-05-2022). 
5 Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning. 
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Sådan gør du, hvis du vil klage: 
Gå på www.naevneneshus.dk. 
Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen.  
du skal logge ind med NemId. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatper-
son) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle kla-
gen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får penge-
ne tilbage, hvis du får medhold i klagen. 
 
Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du 
sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. 
Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive 
fritaget fra at bruge Klageportalen. 
 
Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får 
besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke 
er krav om en miljøvurdering. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.  
 
Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, dog kan Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes. Ud-
nyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker på eget ansvar.  
 
Du har desuden 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 mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda Hammeraa Knudsen 
Grundvand 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Bilag 
Bilag 1 – Redegørelse 
Bilag 2 – Oversigtskort 1:1400 (ikke målfast) 
Bilag 3 – Oversigtskort 1:3800 (ikke målfast) 
 
 
Kopi sendt til 
 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-brande@dn.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
 Brøndborer, BL Grundvandssænkning: mail@bl-grundvand.dk  
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Bilag 1 – Redegørelse  
 
Ansøgning 
Ikast-Brande Spildevand planlægger at udføre anlægsarbejde til separat-
kloakering af Bjerglide og Aakjærsallé. På baggrund af en geoteknisk un-
dersøgelse vurderer Ikast-Brande Spildevand, at der vil være behov for 
midlertidig grundvandssænkning på strækningen fra krydset mellem 
Bjerglide og Hyvildvej og vejstrækningen hen til Bjerglide 1. Se oversigts-
kort i Bilag 2. 
 
Af hensyn til tørholdelse, bl.a. for at bevare udgravnings-sider og -bund 
intakte under anlægsarbejdet, planlægges det at sænke grundvandsstan-
den lokalt til ca. 1 meter under udgravningsbunden. 
 
Den største grundvandssænkning forventes ved krydset mellem Bjerglide 
og Hyvildvej, hvor der skal graves dybest. Her forventes det at grave til 
ca. 4 meters dybde. For at sænke grundvandsspejlet til 1 meter under 
udgravningsbunden forventes behovet for grundvandssænkning at være 
2,5 meter, da grundvandsspejlet er målt til 2,5 m.u.t. 
 
Ved Bjerglide 1 forventes en mindre grundvandssænkning på 1,5 meter. 
Der skal på dette sted graves til ca. 2,5 meters dybde, og grundvands-
spejlet er målt til ca. 2 m.u.t. 
 
Den midlertidige grundvandssænkning forventes at vare op til 9 uger. 
 
I de første ca. fire uger forventes at benytte en pumpeboring med kapaci-
tet på op til 40 m3/time og en oppumpet mængde på i alt maksimalt 
28.800 m3. 
I den fjerde til niende uge forventes at benytte et sugespidsanlæg med en 
kapacitet på 25 m3/time, og en oppumpet mængde på i alt maksimalt 
25.200 m3. 
I den femte til ottende uge forventes at benytte endnu et sugespidsanlæg 
med en kapacitet på 25 m3/time, og en oppumpet mængde på i alt mak-
simalt 16.800 m3. 
 
I alt oppumpes maksimalt 70.800 m3 i en periode på 9 uger. 
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Sammenfattende vurdering 
På baggrund af ansøgningen og de opstillede vilkår i tilladelsen vurderer 
Ikast-Brande Kommune, at den midlertidige grundvandssænkning kan 
gennemføres uden at påvirke omgivelserne væsentligt.  
 
Geologi og grundvand 
De tre geotekniske boringer (placering vist i bilag 2) er udført til 5 m.u.t. 
Under det øverste belægningslag i form af asfalt og fyld-sand mm. er truf-
fet aflejringer af sand ned til ca. 4 m.u.t. og ler fra ca. 4 til 5 m.u.t. 
 
Geologiske modeller viser, at der i området ved Bjerglide, overvejende 
findes aflejringer af ler ned til 34 meters dybde. Herefter vekslende lag af 
sand og ler. 
 
Grundvandet vurderes, ud fra tilgængeligt potentialkort for det mest ter-
rænnære grundvandsspejl, lokalt at strømme mod vest eller sydvest.  
 
Projektområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser 
(OD) og inden for indvindingsoplandet og hygiejnezone for Brande Vand-
værk, men da grundvandssænkningen vil foregå i det terrænnære maga-
sin over en begrænset tidsperiode vurderes det, at grundvandssænknin-
gen ikke vil have nogen effekt på vandindvindingsinteresser.  
 
Projektområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD) og uden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og uden for 
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
 
Påvirkning af nærliggende boringer 
Den nærmeste almene vandforsyning er Brande Vandværk, der har ind-
vindingsboringer i en afstand af ca. 230 – 300 m øst for projektområdet. 
 
De tre nærmeste vandværksboringer er boring DGU-nr. 104.1510, DGU-
nr. 104.1511 og DGU-nr. 104.1512 (Se oversigtskort i bilag 3). Fra borin-
gerne indvindes der vand fra en dybde af 87-111 m.u.t. Borerapporterne 
fra de tre boringer viser vekslende lag af sand og ler, og en samlet ler-
tykkelse over filteret på ca. 24-44 meter i boringerne. 
 
Da grundvandssænkningen vil foregå i det terrænnære magasin vurderes 
det, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke indvindingen fra Brande 
vandværks boringer, som indvinder fra et dybere magasin beskyttet af 
tykke aflejringer af ler. 
 
Screeningsprogrammet BEST er anvendt til at beregne sænkningstragt 
som følge af den midlertidige grundvandssænkning. Den boring, som iføl-
ge beregningen påvirkes mest, er boring DGU-nr. 104.1873, som bereg-
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nes til at få en sænkning på kun 11 cm. Alle øvrige boringer påvirkes med 
en mindre sænkning, og det vurderes derfor, at ingen boringer vil blive 
påvirket væsentligt. 
 
Påvirkning af vandløb og natur 
Vandløb 
Det nærmeste §3-beskyttede vandløb er Brande Å, der løber langs med 
Bjerglide i en afstand af 45-90 meter fra projektområdet, hvor der skal 
grundvandssænkes (Se oversigtskort i bilag 3). 
 
Brande Å er medtaget og målsat i Vandområdeplanen6. Brande Å har sam-
let god økologisk tilstand og er målsat til god økologisk tilstand. Ikast-
Brande Kommune vurderer, at de stillede vilkår og den korte tidsperiode 
for grundvandssænkningen betyder, at grundvandssænkningen hverken 
direkte eller indirekte vil medføre en tilstandsændring eller forringelse af 
vandløbets tilstand eller forhindre målopfyldelse. 
 
Natur 
Inden for den beregnede udbredelse af sænkningstragten, findes der én 
§3-beskyttet naturtype (en sø). Ifølge beregningen påvirkes denne med 
en sænkning på op til 1,5 cm. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af sænkningens lille stør-
relse og den begrænsede tidsperiode, at den midlertidige grundvandss-
ænkning ikke vil medføre en væsentlig ændring af beskyttede naturtyper. 
 
Natura 2000-område 
Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 6 km mod nordøst. Ikast-
Brande Kommune vurderer, at den store afstand mellem projektområdet 
og Natura 2000-området betyder, at den midlertidige grundvandssænk-
ning ikke vil påvirke Natura 2000-området.  
 
Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere vurdering af den mid-
lertidige grundvandssænknings konsekvenser for Natura 2000-området7 
 
Bilag IV-arter 
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 
forekomst i området omkring boringen. I området (inden for DCE’s kva-
drant) findes følgende arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Mark-
firben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Ulv. 
 

 
 
6 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016, samt udpeg-
ninger på Miljø-GIS til Vandområdeplan 2022-2027.  
7 §§6-7 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter” (BEK nr. 2091 af 12-11-2021).  
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Ikast-Brande Kommune vurderer, at den midlertidige grundvandssænk-
ning ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af 
Habitatdirektivets bilag IV.  
 
Forureningskilder 
Inden for sænkningstragtens udbredelse findes der tre lokaliteter, som er 
kortlagt som mulig forurenet (V1) og tre lokaliteter med registreret jord-
forurening (V2). De nærmeste er vist i bilag 3. 
Det vurderes på baggrund af sænkningsberegningerne og den begrænse-
de tidsperiode, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke de registrerede 
forureninger og deres mobilitet.  
 
Støj 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at grundvandssænkningen i sig selv 
ikke giver støjgener. 
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Bilag 2 – Oversigtskort 1:1400 (ikke målfast) 
 
Kort, der viser anlægsarbejdsområdet (rød streg), hvor der er behov for 
midlertidig grundvandssænkning, og hvor der placeres sugespidser. Deru-
dover ses pumpeboringen og de geotekniske boringer til pejling. 
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Bilag 3 – Oversigtskort 1:3800 (ikke målfast) 
 
Kort, der viser anlægsarbejdsområdet (rød streg) samt aktive boringer, 
beskyttet natur, beskyttede vandløb og jordforurening.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


