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Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra p-plads i et regnbed  

Adresse: Ågade 6 C og Præstelunden 13 A, 7330 Brande
Matr. nr.: 1 pe og 1 ir Brande By, Brande

Ikast-Brande Kommunes Drift- og Anlægsafdelingen, har ansøgt om tilla-
delse til nedsivning af overfladevand fra p-plads i et regnbed.

Afgørelse
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af over-
fladevand fra befæstet p-plads i regnbed beliggende Ågade 6 C og Præste-
lunden 13 A, 7330 Brande. Tilladelsen meddeles i henhold § 19 i Miljøbe-
skyttelsesloven1 og § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen2.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at nedsivning af overfladevandet i 
regnbed i henhold til det ansøgte projekt ikke kan forventes at ville påvirke hverken 
grundvand, beskyttet natur eller natura 2000.

Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at vilkårene i denne tilladelse 
overholdes.

Ikast - Brande Kommune
Drift- og Anlægsafdelingen
Att.: Karsten Dall Jensen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Bygge- og Miljøafdelingen

Sjællandsgade 6

7430 Ikast

Tlf.: +4599604000

Sagsbehandler:

Hans Jørn Skjærbæk

E-mail:

hjskj@ikast-brande.dk

Direkte telefon:

Tlf.: +4599603366

Sagsnr.:

06.01.35-P19-26-20

10. september 2020
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Vilkår

1. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester og færdigmeldes på ved-
lagte blanket, når arbejdet er afsluttet.

2. Der skal udføres 3 stk. sigteanalyse af jorden, for at dokumentere jordens 
egnethed til nedsivning. Prøverne til analysen skal udtages i bunden af det 
kommende regnbed. Resultatet af analyserne skal meddeles til Spildevand 
ved Ikast-Brande Kommune.

3. Arbejdet udføres således, at overfladevandet fra p-pladsen nedsives i hen-
hold til det ansøgte.

4. Inden udledning til regnbed, skal overfladevandet passere en ø 1250 mm 
udskillerbrønd med dykket ind-/udløb.

5. Udløbet i regnbedet skal sikres mod erosion.

6. Regnbedet skal tilplantes med græs.

7. Sandfang og liniedræn skal tømmes med jævne mellemrum, og mindst så 
funktionen af disse opretholdes.

8. Der må ikke ske overløb fra regnbedet.

9. Det skal sikres, at regnbedet opretholder det volumen, der er nødvendig for 
dets funktion. Ellers skal regnbedet graves/renses op.

10. Når regnbedet skal graves/renses op, skal der måles for metaller og tunge 
PAH’er inden bortskaffelse af jorden til godkendt modtager.

Ansøgning
Ikast-Brande Kommunes Drift- og Anlægsafdelingen, har ansøgt om tilladelse til 
nedsivning af overfladevand fra p-plads i et regnbed.

P-arealet er befæstet med ca. 1920 m2 med SF-coloc betonbelægningssten.
Overfladevandet ledes via terrænets naturlige fald til nordøstlige hjørne af pladsen, 
hvor det opsamles af 6 m liniedræn.
Fra liniedrænet ledes vandet via et ø 200 mm rør til en ø 600 mm sandfangsbrønd 
og derefter videre til en ø 1250 mm udskillerbrønd med dykket ind-og udløb. Deref-
ter ledes vandet til nedsivning i et 130 m2 stort regnbed med en dybde på 0,55 m, 
hvor bund og sider tilsås med græs. 
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Ikast-Brande kommune har modtaget en LAR-beregning af regnbedet, som viser, at 
det skal være 130 m² med en dybde på 0,52 m. Det er forudsagt, at nedsivnings-
koefficienten k = 8,33 x 10 -6 m/s.

Vurdering
Grundvand og jordtype
Der er drikkevandsinteresser (OD) i området og området er beliggende i Brande 
Vandværks indvindingsopland. Der er mere end 300 m til nærmeste boring til al-
men vandforsyning. Der er 2 boringer til havevanding, som er beliggende ca. 75 m 
syd for placering af regnbed.

Det er ikke noget, som sætter en begrænsning i forhold til nedsivning af overflade-
vand fra p-plads, i ansøgte regnbed.

Der er ingen oplysninger om jordtypen i det areal område, hvor regnbedet skal 
placeres, men ud fra kendskabet til jordbundforholdene i området, forventes det 
egnet til nedsivning. Som sikkerhed, er der regnet med en relativ konservativ 
nedsivningskoefficient, som dermed giver en større bassin en reelt krævet. Derud-
over er der stillet et vilkår om sigteanalyser af jorden, for at dokumentere den for-
ventede egnethed til nedsivning.

§ 3 – Natur
Arealet der nedsives på, er udlagt til offentligt formål. Nærmeste § 3 beskyttet na-
tur ligger ca. 75 m nordøst for arealet.

Ikast-Brande Kommune vurdere, at nedsivningen ikke vil kunne påvirke § 3 natur 
grundet afstand og terrænet.

Natura 2000
Nedsivning af overfladevandets placering er mere end 5 km fra nærmeste Natura 
2000 område. Det vurderes, at nedsivning ikke vil give anledning til et bidrag til 
påvirkning af Natura 2000, da miljøpåvirkningen fra nedsivningen har en relativt 
ringe størrelse.

Det vurderes derfor, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, ikke vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Der er således ikke pligt til at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projek-
tets virkninger på Natura 2000-området jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1240 af 24-10-
2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter.

Vandløb
Nærmeste vandløb er Brande Å, som er beliggende ca. 25 m nord for hvor nedsiv-
ningen af overfladevandet vil foregå.
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Der er tale om et regnbed af mindre dimensioner, og Ikast-Brande Kommune vur-
derer at nedsivningen ikke vil påvirke vandløbet.

Bemærkninger og samlet vurdering
Nedsivning af overfladevand i regnbede, vil have den størst mulige renseeffekt af 
olieholdige stoffer, når der etableres græs. Der er derfor stillet vilkår om tilplant-
ning.
For at regnbedet kan opretholde den tilsigtede funktion, er det vigtigt at 
volumen i bassinet ikke formindskes væsentligt i forhold til det beregnede. 
Derfor er der stillet vilkår om oprensning.

Arealet er p-plads og kan indeholde olie-/benzinrester fra køretøjer. Ved 
at nedsive det i åbne regnbede, vil eventuelle olie-/benzin-rester binde sig 
i det øverste jordlag, derfor et vilkår i tilladelsen omkring særlige forholds-
regler ved oprensning af regnbede.

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at nedsivningen i regnbede, er en god 
løsning, og at nedsivning af overfladevandet i henhold til det ansøgte projekt ikke 
kan forventes at ville påvirke hverken grundvand, beskyttet natur eller natura 
2000.

Retsgrundlag
Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven1 § 19 og § 40 Spildevandsbe-
kendtgørelsen2.

Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid og uden erstatning ændre eller tilbage-
kalde tilladelsen, hvis kommunen ikke mener at forudsætningerne er opfyldt, hvis 
ny viden taler herfor eller hvis vilkår findes utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæs-
sige. Hvis tilladelsen kaldes tilbage eller vilkårene bliver ændret, vil dette blive 
meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Offentliggørelse, aktindsigt og klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside www.ikast-bran-
de.dk den 10. september 2020

Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven1 § 91 og § 98, påkla-
ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb, som er 4 uger 
efter dato for offentliggørelse. 

Vejledning til at indgive klage fremgår af bilag 2.  

Det er muligt at få aktindsigt. Det vil sige, at der er mulighed for at se ansøgningen 
og dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktind-
sigt, skal der ske henvendelse til Ikast-Brande Kommune.

http://www.ikast-brande.dk/
http://www.ikast-brande.dk/
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Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven1 § 
101, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Hans Jørn Skjærbæk
Grundvand & Spildevand

Bilag: 

Bilag 1: Oversigtstegning
Bilag 2: Klagevejledning- og søgsmålsvejledning

Kopi sendes til: 

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

  Lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.
2 Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 3 og 4.

mailto:herningmuseum@herningmuseum.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:mst@mst.dk
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BILAG 1 - Oversigtstegning
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BILAG 2 - Klagevejledning- og søgsmålsvejledning 

Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven
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. Miljøbeskyttelseslovens § 93. Er 
afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lør- eller helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

Hvem kan klage?
Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med væ-
sentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i 
overensstemmelse med lovens §§ 99 og 100. Afgørelsen kan ikke påklages af lokale afde-
linger af landsdækkende organisationer, jf. § 100, stk. 4.

Hvordan klager man?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevne-
neshus.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 frita-
get 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 Føde-
vareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Opsættende virkning?
En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Miljø- og Fø-
devareklagenævnet bestemmer andet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96. 

Indbringelse for domstolene
Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, 
være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. 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.

Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

