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Fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hallund Bæk 

til Hallundbæk Dambrug 

 

Belliggenhed Præstegårdsvej 9, 7330 Brande 

Matr. nr. 2dy, Omvrå By, Blåhøj 

Ejendomsnr. 6.530.018.274 

UTM-koordinater Vandindtag dambrug: UTM-X: 

501.176/UTM-Y: 6.188.895 

CVR.-nr. 30780574 

Omfang 50 l/s; 180 m3/h; 1.576.000 m3/år 

Q-medianminimum 68 l/s opstrøms dambruget 

Formål Vandet skal anvendes til dam-

brugsdrift 

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Ikast-Brande 

Kommune 

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder 08. juni 

2032 

 

Lovgrundlag 
Denne tilladelse er givet i henhold til §§ 20-21 i vandforsyningsloven1, jf. 

bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning2. 
 
Baggrund for tilladelsen 

Hallundbæk Dambrug har ansøgt om revision af gældende miljøgodken-

delse i forbindelse med etablering af nyt sættefiskanlæg samt overgang til 

udlederkontrol. 

 
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af 
ferskvandsdambrug3stiller krav om samtidig revision af dambrugets vand-
indvindingstilladelse, jf. bekendtgørelsens § 7.  

 

                                                

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) nr. 602 af 10. maj 2022. 
2 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr. 470 af 26. april 2019. 
3 Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, nr. 
1567 af 07. december 2019. 
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På baggrund af ovenstående er det således nødvendigt at revidere dam-

brugets tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hallund Bæk. 

 

Kommunens afgørelse 

Dambruget får tilladelse til et vandindtag på maksimalt 50 l/s. Vandindta-

get på 50 l/s svarer til den mængde vand, der kan gives tilladelse til at 

bruge efter miljøbeskyttelsesloven ved en produktion af Hallundbæk 

Dambrugs type og størrelse. 

 

Halvdelen af vandløbets medianminimum skal til enhver tid føres i vandlø-

bet forbi dambruget uden at blive indtaget. Denne tilladelse overholder 

således vandforsyningslovens minimumskrav. 

 

Der er etableret faunapassage ved dambruget i 2014, hvor det tilhørende 

stemmeværk blev nedlagt. Siden 2014 er vandindtaget således sket med 

pumpe og med afgitrede indtag og udløb placeret samme sted. Der er 

ingen faunaspærringer i Hallundbæk og dermed fri passage. 

 

I forbindelse med dambrugets hidtidige vandindvindingstilladelse ansøgte 

dambruget Fiskeridirektoratet om en indløbsafgitring med en gitterstørrel-

se på 6 mm og en udløbsafgitring med en gitterstørrelse på 10 mm.  

 

Inden Ringkjøbing Amt blev nedlagt, udpegede amtet en række vigtige 

vandløbsstrækninger, hvor habitatarten flodlampretten og med den, andre 

følsomme arter - skal sikres mod indtag på dambrug ved deres udvan-

dring mod havet. Hallundbæk er ikke udpeget som en vigtig vandløbs-

strækning. Hallundbæk Dambrug ligger ca. 32 km opstrøms habitatområ-

de nr. H61 Skjern Å.  

 

Kommunen vurderer på den baggrund, at en indløbsafgitring med en git-

terstørrelse på 6 mm og en udløbsafgitring med en gitterstørrelse på 10 

mm i tilstrækkeligt omfang sikrer vandrende habitatarter. 

 

Indretning og placering 

Indtaget af overfladevand fra Hallundbæk til Hallundbæk Dambrug vil 

forsat ske ved indpumpning fra vandløbet. Indpumpningsstedet og udløbet 

er placeret så tæt, at der ikke opstår en vandløbsstrækning med reduceret 

vandføring. 

 

Pumperne er placeret inde på dambrugets areal og vandet indtages gen-

nem et gitter, der er placeret i vandløbsbrinken. Indvindingsanlægget 

rager ikke ud i selve vandløbet.  
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Fig. 1. Vandindtag og udløb ved Hallundbæk Dambrug.  
 

 
 

 

 

Vilkår for tilladelsen 

 

1. Dambruget må maksimalt indtage 50 l/s. 
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2. Ind- og udløb skal fortsat være placeret umiddelbart ved siden af 

hinanden, så der ikke opstår en vandløbsstrækning med reduceret 

vandføring. 

 

3. Vandindtaget skal kobles til en vandmåler, der sikrer måling af 

den indtagne vandmængde med en nøjagtighed på +/- 5%. 

 

4. Mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen (34 l/s) skal til 

enhver tid føres i vandløbet forbi dambruget uden at blive indta-

get. 

 

VVM-screening og væsentlighedsvurdering 

Der er foretaget VVM-screening og væsentlighedsvurdering af vandindvin-

dingstilladelsen i forbindelse med miljøgodkendelsen. Screening og vurde-

ring omfatter således denne vandindvindingstilladelse. 

 

Øvrige oplysninger  

Tilladelsen til vandindvinding kan jf. vandforsyningslovens § 34 ændres 

eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af 

urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilla-

delsen tilsidesættes. 

  

Desuden kan tilladelsen jf. vandforsyningslovens § 35 tilbagekaldes uden 

erstatning, når indvindingen ikke er sket inden for et sammenhængende 

tidsrum af 5 år.  

 

Ifølge vandforsyningslovens § 23 er dambruget erstatningspligtig for ska-

der, der voldes i bestående forhold ved forandring af vandføring i vandløb 

eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift, med-

mindre andet følger af anden lovgivning. Hvis der ikke kan opnås enighed, 

afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. 

 

Klage 

Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er 

krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

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 pengene 

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 
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videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, 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. 

Bemærk, at tilladelsen ikke må tages i brug inden klagefristens udløb. 

Hvis tilladelsen påklages inden for klagefristen må tilladelsen ikke tages i 

brug, før der foreligger en afgørelse fra klagenævnet. 

 

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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lenny Stolborg 

Vandløb 
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