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Tilladelse til reguleringsprojekt ved Elbæk 
 
Ikast-Brande Kommunes meddeler hermed tilladelse til at udføre en 
regulering ved det offentlige vandløb Elbæk. 
 
Projektet har været offentliggjort i perioden 7. september 2021 til 5. 
oktober 2021 på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Formålet med 
reguleringen er alene at fjerne en rørledning, fra et tidligere 
vandindvindingsanlæg i det offentlige vandløb Elbæk ved station 4170 m.  
 
En projektbeskrivelse er vedlagt denne tilladelse som bilag. Her fremgår 
detaljeret beskrivelser af projektet, kortmateriale, tidsplan m.v. 
 
Vilkår 
Projektet må udføres ved overholdelse af følgende vilkår: 
 

1. Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen i bilag 
1.   
 

2. Anlægsarbejdet må ikke ske inden for vandløbsprofilet. 
 

3. Ved anlægsarbejdet må der ikke tilføres sand eller andre 
materialer til vandløbet.  

 
4. De opgravede rørledningerne skal bortskaffes efter gældende 

regler. 
 

5. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes 
vandløbsmyndighed senest 5 hverdage efter anlægsarbejdet er 
udført. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn 
med projektet. 

 
 
 
 
 

 

Miljø og Byggeri 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 
Tlf.: +4599603380 
 
Sagsbehandler: 
Mette Brandt Mouridsen 
E-mail: 
metbmou@ikast-
brande.dk 
Direkte telefon: 
Tlf.: +4599603388 
Sagsnr.: 
06.02.10-P20-4-21 
 
 

8. oktober 2021 
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Lovhjemmel 
Afgørelsen træffes med hjemmel i følgende bestemmelser i 
vandløbsloven1: §§ 2, 16 og 17 
 
Desuden er følgende bestemmelser i reguleringsbekendtgørelsen2 
behandlet: § 3, samt kapitel 5. 
 
Begrundelse 
Afstrømnings- og miljømæssige vurderinger 
Ifølge vandløbslovens § 2 er rørledninger underlagt vandløbsloven, når 
mere end én person har interesse i rørets tilstedeværelse og funktion.  
 
Elbæk er målsat i de gældende vandområdeplaner 2015-2021 og de 
kommende vandområdeplaner 2021-2027, og skal opnå god økologisk 
tilstand. Tilstanden i Elbæk vurderes på baggrund af fire 
kvalitetsparametre, hvoraf den dårligste (undtaget ”ukendt”) er 
udslagsgivende for den samlede tilstand i vandløbet. Tilstanden for Elbæk 
er ringe økologisk tilstand, da kvalitetsparameteren for fisk er moderat, jf. 
tabel 1:  
 
Tabel 1. Oversigt over kvalitetsparametre for Elbæk jf. de gældende 
vandområdeplaner 20215-2021 og kommende vandområdeplaner 2021-2027, 
basisanalysen.  
Vandområdeplan 2015-2021 Vandområdeplan 2021-2027, basisanalyse 

Kvalitetsparameter Økologisk tilstand Kvalitetsparameter Økologisk tilstand 

Smådyr (DVFI) God Bentiske invertebrater  Høj 

Vandplanter (makrofytter) Høj Vandplanter (makrofytter) Høj 

Fisk Moderat Fisk Ringe 

Miljøfarlige forurenende stoffer Ukendt Nationalt specifikke stoffer Ukendt 

- - Kemisk tilstand Ukendt 

Samlet tilstand Moderat Samlet tilstand Ringe 

 
Af basisanalysen for de kommende vandområdeplaner fremgår det, at den 
samlede tilstand er ændret til ringe i stedet for moderat i den nuværende 
planperiode.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at fjernelsen af rørledningen ikke vil 
medføre en negativ påvirkning af målsætningen i Elbæk. Dette skyldes at 
projektet kun berører vandløbets brink i en kort periode, så afstrømningen 
og vandløbsfaunaen ikke påvirkes af projektet. Der er stillet vilkår om, at 
der ikke må tilføres sand eller andre materialer til vandløbet. 

 
 
1 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. 
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
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Beskyttede naturtyper 
Det offentlige vandløb Elbæk er beskyttet efter § 3 i 
naturbeskyttelsesloven3. Længere nedstrøms er der en sø, hede og mose, 
som også er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes, at 
projektet ikke vil påvirke det beskyttede vandløb eller de beskyttede 
naturtyper, da fjernelsen af rørledningen kun berører vandløbets brink i en 
kort periode.  
 
Natura 2000 
Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 
2000-område er nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose. Området er 
beliggende ca. 800 m øst for projektområdet (i fugleflugt). Natura 2000-
området består af habitatområde nr. 228. Projektet er ikke i hydrologisk 
kontakt med Natura 2000-området.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at fjernelse af rørledningen ikke vil 
medføre en negativ påvirkning på det nævnte Natura 2000-område. 
Denne vurdering skyldes, at der samlet set er tale om et mindre tiltag, der 
kun vil kunne påvirke de nærmeste arealer. 
 
Bilag IV-arter 
Ikast-Brande Kommune har adgang til DCEs registreringer af bilag IV-
arter i 10 × 10 km kvadranter. I kvadranten hvor projektområdet er 
beliggende, er følgende arter registreret: sydflagermus, odder, 
markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og ulv. Ikast-Brande 
Kommune har ikke detaljeret kendskab til hvor de enkelte arter er 
registreret inden for kvadranten. Ved opslag i tilgængelige databaser, kan 
det oplyses, at der ikke er registret bilag IV-arter i projektområdet. 
 
Konkret vurderes det, at odder kan findes nær projektområdet, da disse 
arter er tilknyttet vandmiljøet. Fjernelsen af rørledningen vurderes 
imidlertid ikke at medføre en negativ påvirkning af odderen. Dette 
skyldes, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af områdets 
økologiske funktionalitet, herunder yngle- eller rasteområder. Det er 
Ikast-Brande Kommunes vurdering, at odder stadig vil kunne færdes 
uhindret langs vandløbet efter gennemførsel af projektet. Evt. 
forstyrrelser vil kun forekomme under anlægsarbejdet, som forventes at 
være få dages varighed.  
  

 
 
3 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 
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Forhold til øvrig lovgivning  
Elbæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke 
beskyttet natur på arealerne omkring projektområdet ved Elbæk. Da 
rørledningen, som skal fjernes, ligger nede i jorden på en mark i omdrift 
op ad vandløbet og anlægsarbejdet kun berører vandløbets brink i en kort 
periode, er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at fjernelsen af 
rørledningen ikke er betragte som en tilstandsændring af vandløbet. Det 
er kommunes vurdering, at ovenstående er af underordnet betydning og 
at dette forhold er under bagatelgrænsen for at indhente en dispensation, 
jf. § 73 stk. 5 i naturbeskyttelsesloven. Det vurderes samtidigt at 
projektet ikke vil medføre en påvirkning af vandløbets afstrømning- eller 
miljømæssige forhold, når rørledningen fjernes. Det er derfor kommunens 
vurdering, at projektet ikke kræver en dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven, når opstillede vilkår overholdes.  
 
Ikast-Brande Kommune har vurderet projektet i henhold til 
miljøvurderingsloven4. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre 
en væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet i sig selv ikke er af en 
sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-
redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal 
screenes for VVM-pligt. 
 
Høringssvar  
Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget høringssvar, der har givet 
anledning til at foretage ændringer i det ansøgte projekt. 
 
Øvrigt 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes 
hjemmeside: http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer den 6. oktober 
2021.  
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 5. november 
2021. 
 
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 
Kommune via klageportalen.  
 
 

 
 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 

http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 
klage. For nærmere beskrivelse, herunder af undtagelser for 
tilbagebetaling, henvises til bestemmelserne i bekendtgørelse om gebyr 
for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet5. 
 
Klageportalen 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande 
Kommune. 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 
klageportalen.  
 
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 
Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter 
om, du kan fritages. 
 
På Miljø- og Fødevareklagenævenets hjemmeside 
(www.naevneneshus.dk) kan du læse mere om betingelserne for at blive 
fritaget for at benytte klageportalen (direkte link: 
https://naevneneshus.dk/start-din-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 
klagefristen til den følgende hverdag 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Brandt Mouridsen 
Vandløb 
 

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

http://www.naevneneshus.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/
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Bilag 

1. Projektbeskrivelse 
 
Kopi af dette brev sendes til 

 De berørte lodsejere  
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk   
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   
 Fiskeristyrelsen: frederikshavn@lfst.dk  

 
 
 
  

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:museummidtjylland@museummidtjylland.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:frederikshavn@lfst.dk
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Offentliggørelse af reguleringsprojekt ved Elbæk 
 
Knud Larsen og Fin Sjøgren har ansøgt Ikast-Brande Kommune om 
tilladelse til at fjerne en rørledning, der stammer fra et nedlagt 
stemmeværk i det offentlige vandløb Elbæk ved st. 4170.  
 
Idet projektet medfører en ændring i skikkelsen af Elbæk, er der tale om 
en regulering. Vandløbsmyndigheden har derfor behandlet projektet efter 
følgende bestemmelser i vandløbsloven6: 

 §§ 2, 16, 17 
 
Desuden er følgende bestemmelser i reguleringsbekendtgørelsen7 
behandlet: 

 §§ 12, 14, 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 
tilladelse må gennemføres. 
 
Reguleringsprojektet 
I dette afsnit fremgår de oplysninger, som jf. § 12 i 
reguleringsbekendtgørelsen skal offentliggøres: 
 
1) Redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet 
I forbindelse med etablering af en kunstig sø på matrikel nr. 7 Engesvang 
By, Engesvang i 1970, blev der anlagt en rørledning gennem matrikel nr. 
7 og 6a Engesvang By, Engesvang til vandindvinding fra det offentlige 

 
 
6 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
7 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. 
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 

Bilag 1. Projektbeskrivelse 

Vej og Natur 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 
Tlf.: +4599603380 
 
Sagsbehandler: 
Mette Brandt Mouridsen 
E-mail: 
metbmou@ikast-
brande.dk 
Direkte telefon: 
Tlf.: +4599603388 
Sagsnr.: 
06.02.10-P20-4-21 
 
 

7. september 2021 
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vandløb Elbæk. Reguleringsprojektet blev tinglyst, så den fremtidige 
vedligeholdelse påhvilede ejerne af matrikel nr. 7 Engesvang By, 
Engesvang. Stemmeværket blev nedlagt i omkring 1982 og rørledningen 
har ikke været i brug siden.  
 
I forbindelse med et salg ønsker ansøgere at foretage en formel 
nedlæggelse af det tidligere vandindtag, herunder rørledning, så den 
tinglyste pligt til at vedligeholde rørledningen kan sløjfes. 
 
2) Fornødent oversigtskort og detailplaner 
Der bliver fjernet 8-10 m rørledning fra skel mellem matrikel nr. 7 og 6a 
Engesvang By, Engesvang og minimum 3 m rørledning ved det tidligere 
stemmeværk på matrikel nr. 6a Engesvang By, Engesvang, se 
nedenstående figur. De røde streger markerer, hvor rørledningerne graves 
op og den stiplede linje er hvor rørledningen bliver liggende. 
 
3) Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse 
over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet 
 

 
 
Matr. nr. og ejerlav 
7 Engesvang By, Engesvang 
6a Engesvang By, Engesvang 
 
4) Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse 
Udgifterne afholdes af Finn Sjøgren. 
 
5) Tidsplan for arbejdets udførelse 
Medio oktober-november 2021. 
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Forhold til øvrig lovgivning 
Elbæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven8, men da projektet 
ikke berører vandløbet, kræver det ikke dispensation. 
 
Projektet kræver en vurdering i forhold til de gældende vandområdeplaner 
2015-2021, Natura 2000-områder, Bilag IV-arter og VVM. 
 
Vilkår 
I forbindelse med en endelig tilladelse, vil følgende vilkår blive stillet i 
forhold til tilladelsen efter vandløbsloven.  
 

6. Projektet skal udføres som beskrevet i dette brev.   
 

7. Anlægsarbejdet må ikke ske inden for vandløbsprofilet. 
 

8. Ved anlægsarbejdet må der ikke tilføres sand eller andre 
materialer til vandløbet.  

 
9. De opgravede rørledningerne skal bortskaffes efter gældende 

regler. 
 

10. Ansøger skal kontakte Ikast-Brande Kommunes 
vandløbsmyndighed senest 5 hverdage efter anlægsarbejdet er 
udført. Vandløbsmyndigheden kan herefter vælge at føre tilsyn 
med projektet. 

 
Annoncering og offentliggørelse 
Projektet offentliggøres den 7. september 2021 på Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside: https://www.ikast-brande.dk/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 
5. oktober 2021. 
 
 
 

 
 
8 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 
2019 

https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
mailto:teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
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Med venlig hilsen 
 
Mette Brandt Mouridsen 
Natur og Vandløb 
 
 
Bilag 

2. Oversigtskort 
 
 
Kopi af dette brev sendes til 

 De berørte lodsejere  
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk   
 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   
 Fiskeristyrelsen: frederikshavn@lfst.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:museummidtjylland@museummidtjylland.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:frederikshavn@lfst.dk
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Bilag 1. Oversigtkort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


