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Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning – O. Vestergaard-

Poulsens Allé, 7430 Ikast 

 

Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig 

grundvandssænkning i forbindelse med vejforlængelse af O. Vestergaard-

Poulsens Allé, etablering af faunapassage samt etablering af 

regnvandsbassin nord for vejstrækningen.  

 

Tilladelsen gives i henhold til § 26 i Lov om vandforsyning1. Tilladelsen 

meddeles på baggrund af oplysningerne i ansøgningen (bilag 4), og gives 

på betingelse af, at vilkårene i afsnittet "Vilkår for tilladelsen" overholdes.  

 

 

Vilkår for tilladelsen 

 
1. Grundvandssænkningen må foregå i forbindelse med udførelsen af 

vejforlængelsen og etableringen af faunapassage og 
regnvandsbassin. Tilladelsen bortfalder den 31-12-2021. 

 
2. Indvindingsmængden i perioden er ca. 45.000 m3, og ydelsen er 10-

20 m3/time, periodevist 30 m3/time.  
 

3. Den maksimale grundvandssænkning er 2,5 meter under terræn.  
 

4. Det oppumpede grundvand skal bortledes i henhold til særskilte 
udledningstilladelser.  

 
5. Grundvandssænkningen skal foregå med så lav ydelse og sænkning 

som overhovedet muligt. 
 

6. Grundvandssænkningen skal udføres ved hjælp af sugespidser, da 
der ikke må tilføres andet vand til vandhullerne end det, der løber 
naturligt dertil.  

                                                

 
1 § 26 i ”Lov om vandforsyning mv. ” (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 
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7. Grundvandssænkningen må ikke medføre væsentlig påvirkning af 

de omkringliggende naturområder. 
 

8. Der må ikke ske en tilstandsændring i vandhullerne nær 
vejstrækningen, hvor der er behov for grundvandssænkning, 
eksempelvis i form af sænkning af vandstanden. Vandstanden i 
vandhullerne kan midlertidigt sænkes med maks. 10 cm i tre uger i 
perioden 15. september til 15. marts (uden for paddernes 
ynglesæson). Entreprenøren skal sikre, at vandhullet på intet 
tidspunkt udtørres.  
Det er op til entreprenøren at finde det mest gunstige tidspunkt at 
foretage midlertidig grundvandssænkning, således at vandhullerne 
ikke udtørres, og at perioden for grundvandssænkningen ikke 
overstiger 3 uger. 
 

9. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. 
 

10. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 

forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen ændres 

væsentligt2.  

 

11. Senest 1 måned efter at brugen af de geotekniske boringer er 

ophørt, skal de sløjfes af en brøndborervirksomhed med de 

lovpligtige A- og B- beviser.   

 

 

Erstatningsregler 

Bygherren er erstatningspligtig, hvis grundvandssænkningen medfører 

skade i bestående forhold som skyldes ændring af grundvandsstanden 

og/eller ændring af vandstanden i vandløb/natur3.  

 

Erstatningsspørgsmål afgøres af Taksationsmyndighederne, hvis ikke der 

kan indgås forlig4. 

 

 

Miljøscreening 

I redegørelsen (Bilag 1) har Ikast-Brande Kommune vurderet, at 

indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på forureninger, 

vandløb eller våd- og naturområder omkring grundvandssænkningen. 

Desuden har kommunen vurderet, at grundvandssænkningen ikke vil give 

                                                

 
2 § 26, stk. 3 i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 
3 § 23 i "Lov om vandforsyning mv. " (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 
4 Taksationskommissionen for Ringkøbing, c/o Retten i Herning, Nygade 1-3, 7400 Herning. 
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anledning til væsentlige støjgener. Vurderingen har inddraget de relevante 

punkter i en VVM-screening. 

 

På baggrund heraf vurderer Ikast-Brande Kommune, at indvindingen ikke 

kræver en miljøvurdering5. 

 

 

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. 

 

Du klager via Klageportalen, som findes her www.naevneneshus.dk. Du 

logger på med NemID, og søger efter Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen bliver derefter sendt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i 

Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. 

(privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at 

behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen. 

 

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 er 4 uger efter afgørelsen er 

offentliggjort. 

 

Der gøres opmærksom på, at der er 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 

nedenstående.  

 

 

 

 

                                                

 
5 § 21 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK 

nr. 973 af 25-06-2020). 

http://www.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Tine Fly Sevelsted  Rikke Pechüle Arndt Madsen 

Grundvand   Grundvand 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1 - Redegørelse 

Bilag 2 – Kortudsnit, der viser projektområdet (ikke målfast) 

Bilag 3 - Oversigtskort (ikke målfast) 

Bilag 4 - Ansøgning og vurderinger i forbindelse med midlertidig 

grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand 

 

 

Kopi sendt til 

 Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling): ikast-

brande@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 

 Jim Alsbjerg, Rambøll: JAT@ramboll.dk 

 Kith Skovgaard, Herning Kommune: ngojs@herning.dk 

 Ikast Vandforsyning: ikastvand@ikastvand.dk  
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Bilag 1 – Redegørelse  

 

Baggrund for ansøgningen 

Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune ønsker at anlægge en 

vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé med tilhørende etablering 

af faunapassage mod vest til Skovbyvej samt etablering af 

regnvandsbassin nord for vejrstrækningen, se bilag 2. I forbindelse med 

anlægsarbejdet, vil der være midlertidigt behov for grundvandssænkning.  

 

Der ansøges om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, da der 

inden for en radius af 300 meter fra området med den planlagte 

grundvandssænkning findes anlæg til indvinding af grundvand 6.  

 

I anlægsfasen forventes der anlægsarbejde i 90 dage, hvor der kan være 

behov for grundvandssænkning. Der oppumpes 10-20 m3/t, med 

periodevist behov for 30 m3/t. Den samlede oppumpede vandmængde i 

perioden med grundvandssænkningen estimeres til ca. 45.000 m3.  

 

Jysk Geoteknik A/S har udført 10 geotekniske boringer langs den 

planlagte vejforlængelse og faunapassagen samt ved den planlagte 

placering af regnvandsbassinet med henblik på at undersøge jord- og 

grundvandsforhold.  

 

Entreprenøren har vurderet, at der er behov for grundvandssænkning 

omkring boring 2 og 3 ved etablering af faunapassage, omkring boring 4 

ved afgravning til vej samt omkring boring 8 og 9 ved udgravning til det 

planlagte regnvandsbassin, se figur 1. Den forventede maksimale 

grundvandssænkning i anlægsfasen er 2,5 meter, da det er den 

maksimale dybde, der afgraves til. 

 

Grundvandssænkningen forventes udført ved hjælp af simpel lænsning og 

eventuelt dræn. Der er dog stillet vilkår om, at grundvandssænkningen 

skal udføres ved hjælp af sugespidser.  

 

I forbindelse med etablering af regnvandsbassinet udledes det oppumpede 

grundvand direkte til Skovby Bæk. Når regnvandsbassinet er etableret, 

udledes det oppumpede grundvand fra etablering af faunapassagen og 

afgravning til vej til regnvandsbassinet, hvorfra det udledes til Skovby 

Bæk.   

 

                                                

 
6 §26 i ” Lov om vandforsyning mv. ” (LBK nr. 1450 af 05-10-2020). 
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Sammenfattende vurdering 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at grundvandssænkningen i forbindelse 

med anlægsarbejdet, ikke vil påvirke omgivelserne i nævneværdig grad. 

Sænkning af grundvandet med op til 2,5 m er midlertidig og af få ugers 

varighed. Grundvandsspejlet forventes at reetableres kort tid efter 

grundvandssænkningens ophør. Beregninger viser, at den maksimale 

udbredelse fra grundvandssænkningen er ca. 100 meter. 

 

Grundvandssænkningen foregår i et sekundært, terrænnært magasin, som 

er adskilt fra de dybere magasiner, hvor der indvindes fra, med lerlag af 

en relativt stor samlet tykkelse. Grundvandssænkningen vurderes derfor 

ikke at have nogen effekt på indvindingen fra vandværksboringerne. 

 

Geologi og grundvand 

De 10 geotekniske boringer er udført til 3-6 m under terræn (u.t.). Under 

det øverste muldlag findes varierende aflejringer af sand, ler og tørv ned 

til ca. 3,5 m u.t. og herefter varierende senglaciale og glaciale aflejringer 

af ler, silt og sand. Grundvandsspejlet i boringerne er pejlet til ca. 0,8 – 

1,4 m u.t.  

 

De nærliggende boringer er filtersat i hhv. 27-58 m dybde og i dybe 

sandlag over 100 m u.t. og grundvandsspejlet ligger i disse boringer 9,5 – 

18,8 m u.t. Ud fra boringsbeskrivelserne for vandforsyningsboringerne 

samt de geotekniske boringer, vurderes de øvre sandlag i området at 

være adskilt fra de dybere sandlag, der indvindes fra, med lerlag af 

relativt stor samlet tykkelse. Det vurderes derfor, at der for de 

geotekniske boringer er tale om pejlinger fra et sekundært, terrænnært 

grundvandsmagasin uden forbindelse til de dybere magasiner. 

Figur 1: Geotekniske boringer er markeret med orange prikker og boringsnummer. Det blå stiplede område 

angiver den planlagte placering af regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet planlægges placeret i enten den 

vestlige eller østlige del af det stiplede område. 
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Grundvandssænkningen vil foregå i det terrænnære magasin og vurderes 

derfor ikke at have nogen effekt på indvindingen fra 

vandværksboringerne. 

 

Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandene til fire almene 

vandforsyninger – Ikast Vandforsyning (Bøgildværket) samt Hammerum 

Vandværk, Herning Vands Østre Vandværk og Vestre Vandværk (Herning 

Kommune). Derudover ligger projektområdet inden for område med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indsatsområde (IO) for 

nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). 

 

Påvirkning af nærliggende boringer og brønde 

Ud fra geologien samt pejlingerne af de geotekniske boringer er det 

vurderet, at pejlingerne stammer fra et sekundært, terrænnært magasin 

uden forbindelse til de dybere grundvandsmagasiner, hvorfra 

vandværksboringerne indvinder. Desuden viser beregninger, at den 

maksimale udbredelse fra grundvandssænkningen er ca. 100 meter. De 

nærliggende boringer og brønde vurderes derfor ikke til at blive påvirket 

af grundvandssænkningen. 

 

Påvirkning af natur og vandløb 

Vandløb 

Beregninger viser, at grundvandssænkningen påvirker et enkelt 

vandløbsopland. I oplandet løber Skovby Bæk, som er §3-beskyttet og 

målsat i Vandplan 2. Den samlede tilstand for vandløbet er moderat, mens 

vandløbet er målsat til god økologisk tilstand. 

 

Grundvandssænkningen vurderes til ikke at påvirke vandløbet væsentligt, 

da grundvandet under etablering af regnvandsbassinet udledes tilbage til 

Skovby Bæk. Når regnvandsbassinet er etableret udledes grundvandet til 

regnvandsbassinet, som via det konstante udløb modvirker udtørring af 

bækken. 

 

Natur 

Ifølge beregninger medfører grundvandssænkningen at seks §3-

beskyttede naturtyper bliver påvirket (en eng og fem søer). På grund af 

den meget lille sænkning af grundvandsstanden samt det korte tidsforløb 

vurderes påvirkningen til ikke at være kritisk. 

 

Natura 2000-områder 

Det nærmeste Natura 2000-område er N75: Harrild Hede, Ulvemosen og 

heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-området ligger ca. 7,2 km sydøst 

for det ansøgte projektområde. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den 

store afstand betyder, at grundvandssænkningen ikke vil kunne påvirke 
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Natura 2000-området. Det er dermed ikke nødvendigt at lave en nærmere 

vurdering af indvindingens konsekvenser for Natura 2000-området7. 

 

Bilag IV-arter 

I området (inden for DCE’s kvadrant) findes følgende bilag IV-arter:  

Sydflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet Frø og Ulv.  

 

Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 

forekomst i projektområdet.  

 

Grundvandssænkningen kan potentielt ændre tilstanden af beskyttede 

vandhuller syd og sydøst for projektområdet, der kan være potentielle 

levesteder for padder. For at sikre, at beskyttede arter i området ikke 

påvirkes negativt af grundvandssænkningen, er der i tilladelsen stillet 

vilkår til sænkningsmetoden og til den maksimale sænkning i disse 

vandhuller. 

 

Forureningskilder 

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) 

inden for en radius af 950 meter fra projektområdet. Det er derfor 

usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede 

forureninger eller deres mobilitet.  

 

Støj 

Ikast-Brande Kommune vurderer at grundvandssænkningen i sig selv ikke 

giver støjgener. Vurdering af støj i øvrigt i anlægsfasen er behandlet i 

VVM-afgørelsen. 

                                                

 
7 §§6-7 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter” (BEK nr. 1595 af 06-12-2018).  
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Bilag 2 – Kortudsnit, der viser projektområdet (ikke målfast) 

Projektområdets placering med regnvandsbassinet (skraveret rød firkant) og vejforlængelsen syd for regnvandsbassinet. Syd og sydøst for 

regnvandsbassinet etableres faunapassager (gule markeringer).   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 10 

 

 

 
  

Bilag 3 – Oversigtkort (ikke målfast) 

Kortet viser den forventede placering af regnvandsbassinet, aktive boringer i området samt 

nærliggende beskyttet natur og beskyttede vandløb.  
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Bilag 4 - Ansøgning og vurderinger i forbindelse med midlertidig 

grundvandssænkning og bortledning af oppumpet grundvand 
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