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Fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra 
Kvindebæk til Put & Take sø ved det tidligere Trindhøjgård 
Dambrug. 

Beliggenhed Hallundbækvej 6, 7361 Ejstrupholm
Matr. nr. 2b Hallundbæk Gde., Ejstrup
UTM-koordinater UTM-Y: 513851.73 UTM-X: 6208255.87
Omfang 4 l/s (14,4 m3/time eller 126144 m3/år) hele 

året. Der skal til enhver tid ledes mindst 50 % 
af medianminimumsvandføringen (svarende til 
4 l/s) forbi vandindtaget.

Q-medianminimum 8 l/s
Formål Vandet skal anvendes til:

1. Gennemløb i Put & Take sø
Tilsyn Ikast-Brande Kommune
Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder 8. oktober 2030.

Lovgrundlag
Denne tilladelse er givet i henhold til §§ 20-22 i Bekendtgørelse af lov om 
vandforsyning m.v. (Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 
118 af 22. februar 2018).

Ansøgning
Ikast-Brande Kommune har den 10. juni 2020 modtaget ansøgning om 
fortsat vandindvinding af overfladevand fra Kvindebæk til Put & Take sø 
ved det tidligere Trindhøjgård Dambrug (figur 1).

Ejvind Visborg Andreasen 
Vestbanen 37
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Bygge- og Miljøafdelingen
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Tlf.: +4599603380

Sagsbehandler:

Mette Brandt Mouridsen
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metbmou@ikast-brande.dk
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Tlf.: +4599603388
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13.02.01-G01-4-20

9. oktober 2020
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Figur 1. Oversigtskort over Put & Take sø. 

Ikast Brande Kommunes afgørelse
Der meddeles hermed tilladelse til indvinding af overfladevand fra Kvinde-
bæk. 

Vilkår for tilladelsen

1. Fra bækken må der maksimalt indvindes 4 l/sek. til Put and Take 
søen på glat strøm. 

2. Der skal altid ledes 50 % (4 l/s) af Qmm (vandløbets median-
minimumsvandføring) forbi vandindtaget.

3. Vandindvinding skal kontrolleres og registreres en gang om må-
neden ved indtaget, og den årlige vandindvinding skal opgøres og 
indberettes til kommunalbestyrelsen. 

4. Med denne tilladelse bortfalder tidligere krav om ret til indvinding 
af vand fra Kvindebæk.

5. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der fremgår af side 1.

Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis ovenstå-
ende vilkår tilsidesættes, jf. vandforsyningslovens § 34.

Erstatningsregler
Anlæggets ejer er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udfø-
relse og drift voldes på bestående forhold ved ændring af vandføringen i 
vandløbet, grundvandsstanden eller vandstanden i søer, jf. vandforsy-
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ningslovens § 23. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, 
afgøres spørgsmålet af taksations-myndighederne.

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 6. november 
2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk,  
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-
ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommu-
ne via klageportalen. 

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. 
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Som udgangspunkt tilbagebetales gebyret, hvis du får medhold i din kla-
ge. For nærmere beskrivelse, herunder af undtagelser for tilbagebetaling, 
henvises til bestemmelserne i bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af 
klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet1.

Klageportalen
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-
Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageporta-
len. 

Fritagelse for brug af klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kom-
mune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, 
du kan fritages.

På Miljø- og Fødevareklagenævenets hjemmeside (www.naevnenes-
hus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive fritaget for at 
benytte klageportalen (direkte link: https://naevneneshus.dk/start-din-

1 Jf. bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017.

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-
klageportal/).

Klagefristens udløb
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefri-
sten til den følgende hverdag

Med venlig hilsen

Mette Brandt Mouridsen
Vej & Natur

Bilag
1. Kommunens miljøtekniske redegørelse
2. VVM-screening
3. VVM-ansøgningsskema (vedhæftet separat)

Kopi af denne godkendelse er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø, dn@dn.dk

 Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande Lokalafdeling, 
Trehuse 7, 7441 Bording, ikast-brande@dn.dk

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk

 Forbrugerrådet Tænk, Fiolstræde 17B, 1171 København, 
fbr@fbr.dk

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
mailto:dn@dn.dk
mailto:ikast-brande@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
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Bilag 1. Miljøteknisk redegørelse

Placering, indretning og funktion
Indtaget af overfladevand fra Kvindebæk til Put & Take søen sker på flad 
strøm, med modsten og afgitring jf. figur 2.

Der må maksimalt indtages 4 l/s til Put & Take søen. Der skal samtidig til 
enhver tid lade minimum 8 l/s passere forbi indtaget.  

Figur 2. Placering af vandindtag og udløb ved Put & Take søen.

Målsætning 
Kvindebæk er målsat God økologisk tilstand, jf. gældende vandområde-
planer. 

EU-habitatdirektiv 
Kvindebæk er nedstrøms Put & Take søen udpeget som EF-habitatområde 
”Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage” (nr. H 64). Ud-
pegningsgrundlaget for dette område omfatter bl.a. dyrearten odder og 
naturtypen ”Vandløb med Vandplanter”. Skjern Å er udpeget som EU-ha-
bitatområde (nr. H 61) og EU-fuglebeskyttelsesområde. Grundlaget for 
udpegningen af habitatområdet er bl.a. odder, bæklampret, havlampret, 
flodlampret og naturtypen ”vandløb med vandplanter”. 
Ringkøbing Fjord er udpeget som EU-habitatområde (nr. H 62). Grundla-
get for udpegningen af habitatområderne er bl.a. bæklampret, havlam-
pret, flodlampret, stavsild og odder. 
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Vandindvindingen påvirker ikke ind i habitatområderne, da vandet ledes 
tilbage til Kvindebæk efter ca. 350 meter fra vandindtaget.

Indvindingens påvirkning af faunaen i Kvindebæk 
Vandindtaget fra Kvindebæk til Put & Take søen forårsager, at der på en 
strækning af ca. 350 meters længde i Kvindebæk i tørre perioder kun 
løber 50 % af vandløbets medianminimumsvandføring, svarende til 4 l/s, 
mens der i øvrige perioder løber væsentligt mere vand forbi Put & Take 
søen, end der indtages. 

Målsætningen er opfyldt på strækningen omkring vandindtaget, hvad an-
går parameteren Smådyr, jf. Miljø- og Fødevareministeriets MiljøGIS for 
vandområdeplanerne 2015-2021. Hvad angår parameteren makrofytter 
(vandplanter) er målsætningen ukendt. Hvad angår parameteren fisk er 
målsætningen ukendt.

Put & Take søens behov
Der er ansøgt om en uændret indvindingsmængde på 4 l/s.  

Kommunens konklusion 
Vandindtaget lever op til Faunapassageudvalgets retningslinjer. Kommu-
nen konstaterer i øvrigt, at de påvirkninger, indvindingen af 4 l/s medfø-
rer, ikke har nogen negativ indflydelse på eksisterende fauna eller på 
nedstrøms EU-habitatområder. Indvindingstilladelsen er meddelt for ti år 
frem til 2030, hvorefter ansøger kan søge om ny vandindvindingstilladel-
sen.
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Bilag 2 – Afgørelse om ikke VVM-pligt for fornyelse af van-
dindvindingstilladelse til Put & Take sø

Ikast-Brande Kommune, Vej og Natur har den 19. august 2020 modtaget 
en VVM-ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse til en Put & 
Take sø på matr. nr. 2b Hallundbæk Gde., Ejstrup.

Afgørelse
Ikast-Brande Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, 
at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt negativt og derfor 
ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens § 
21 og bilag 2, punkt 10 – Infrastrukturprojekter, underpunkt f - Anlæg af 
vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af 
vandløb i VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)).

Screeningafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at 
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver ovenstå-
ende tilladelse efter vandløbsloven for at forny vandindvindingstilladelsen. 
Såfremt afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsestidspunktet, 
bortfalder afgørelsen.

Begrundelse
Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes ud fra, at 
projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, herunder hverken 
støjmæssige eller landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kultur-
historiske og naturmæssige værdier jf. kriterierne i bilag 6 i VVM-be-
kendtgørelsen.

Vandindvindingen fra Kvindebæk foregår i et område med drikkevandsin-
teresser (OD) og uden for indvindingsopland til almene vandforsyninger. 
Der er således ikke særlige drikkevandsinteresser i området. Vandindvin-
dingen ikke at udgøre væsentlig risiko i forhold til forurening af grund-
vand.

Kvindebæk er et offentlig vandløb og er beskyttet efter naturbeskyttelses-
lovens § 3. Put & Take søen er også beskyttet efter § 3 i naturbeskyttel-
sesloven  og i forlængelse af søen er der § 3 beskyttet mose og eng. 
Det vurderes, at vandindvindingen ikke påvirker naturtyperne (søen, mo-
se og engen) udpeget som § 3 beskyttet, idet der er tale om en fornyelse 
af allerede eksisterende indvinding. Der sker ingen sænkning af vandstan-
den i Kvindebæk som følge af indvindingen sammenlignet med de nuvæ-
rende forhold. 
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Nærmeste habitatområde er Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund 
plantage, bestående af habitatområde nr. 64. Dette område ligger ca. 1 
km mod sydvest for Put & Take søen. 
Kvindebæk udmunder via Holtum Å i Skjern Å, som er et § 3 beskyttet 
vandløb og er omfattet af åbeskyttelseslinjen. Det vurderes dog at indvin-
dingen ikke vil påvirke Skjern Å negativt, idet der er tale om en fornyelse 
af allerede eksisterende indvinding. 

Ikast-Brande Kommune har adgang til DCEs registreringer af bilag IV-ar-
ter i 10 × 10 km kvadranter. I kvadranten hvor projektområdet er belig-
gende, er følgende arter registreret: Damflagermus, Vandflagermus, 
Brun-Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus, Odder, 
Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Ulv. Ikast-Brande 
Kommune har ikke detaljeret kendskab til hvor de enkelte arter er regi-
streret inden for kvadranten. Ved opslag i tilgængelige databaser, kan det 
oplyses, at der ikke er registret bilag IV-arter i projektområdet.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at indvin-
dingen i sig selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter - ikke 
vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Tilsvarende vurderes det, at 
indvindingen ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- 
eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV-arter, litra a), samt ikke vil 
medføre ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-
habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Vandindvindingen vurderes ikke at begrænse muligheden for opfyldelse af 
miljømål i nærliggende vandområder, der er udpeget i de danske vandom-
rådeplaner 2015-2021.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter en fornyelse af vandindvindingstilladelse fra Kvindebæk 
til en Put & Take sø.  

Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af per-
soner, der berøres) 
Kvindebæks vandføring påvirkes på strækningen fra Put & Take søens 
vandindtag til udløbet på ca. 350 meter. 

Påvirkningens grænseoverskridende karakter 
Indvindingens størrelse er ikke af et sådant omfang, at påvirkningens 
karakter er grænseoverskridende.
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Påvirkningsgrad og -kompleksitet 
Kommunen vurderer, at påvirkningsgraden og -kompleksiteten ikke er af 
et sådant omfang, at tilladelsen vil få negativ indflydelse på miljøet i for-
hold til Put & Take søens hidtidige drift.
 
Påvirkningens sandsynlighed 
Det er ikke sandsynligt, at projektet vil påvirke det omgivne miljø negativt 
i forhold til Put & Take søens hidtidige drift.
 
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 
Vandindvindingen vil foregå hele året og vil være kontinuert. Påvirkninger 
vil ophøre samtidig med ophør af vandindtag fra Kvindebæk. 

KONKLUSION 
Kommunen vurderer, at vandindvindingstilladelsen til Put & Take søen 
med en midiaminimum på 4 l/s ikke er VVM-pligtig. Dette begrundes med, 
at indvindingens størrelse er uændret i forhold til hidtidig drift, samt at 
vandindvindingen sker på flad strøm uden opstemning.

VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirk-
ning på miljøet. Bemærkningerne fremgår af vedhæftede screeningsske-
ma i bilag 3.

Klagevejledning
VVM-afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside 
den 9. oktober 2020.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen, jf. Miljøvurderingslovens §§ 49 og 
50.

I klager via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af www.nm-
kn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr, som er på 900 
kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret 
betales med betalingskort i Klageportalen. Der kan læses mere om gebyr-
ordning og klage på Nævnenes Hus hjemmeside https://naevneneshus.dk.

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnets skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i 
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fø-
deklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 
imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgø-
relsen. Det vil sige senest den 6. november 2020.

En klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Såfremt afgørelsen udnyttes, 
indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre 
eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virk-
ning, skal nævnets afgørelse afventes før det anmeldte projekt kan gen-
nemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og 
anlægsarbejder standset.

Afgørelsen kan desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg 
skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen eller ønsker 
evt. domstolsprøvelse.

Kopi af afgørelsen bliver samtidig sendt til:

 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk

 Danmarks Naturfredningsforening, dnikast-brande-sager@dn.dk

mailto:senord@sst.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk

