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Tilladelse til krydsning af vandløb 
 
Ikast-Brande og Silkeborg kommuner meddeler tilladelse til krydsning af 
Smedebæk med en ledning. Tilladelsen gives under de oplistede vilkår. 
 
Ansøger har den 12. februar 2021 ansøgt Ikast-Brande Kommunes 
vandløbsmyndighed om tilladelse til at krydse Smedebæk i st. 1640 med 
et PLE Ø140 mm markvandingsrør, se Bilag 1. Det offentlige vandløb 
Smedebæk er et grænsevandløb mellem Silkeborg og Ikast-Brande 
Kommuner. 
Krydsningen berører matr. nr. 1a Ll. Bredlund By, Vrads og 1q Ll. 
Bredlund By, Vrads, se Figur 1. 
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Figur 1. Oversigtskort over placering af krydsningen i Smedebæk, som er markeret 
med en rød prik.
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Vilkår 
Projektet må gennemføres på følgende vilkår: 
 

1. Projektet skal udføres som ansøgt. 
 

2. Krydsningen skal ske vinkelret på vandløbet. 
 

3. Overkant af ledningsføringen skal ligge minimum 1 meter under 
vandløbets eksisterende bund. 
 

4. Forholdene ved vandløbet skal retableres efter arbejdets 
udførelse. 
 

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

 
6. Ved krydsning skal ledningens nøjagtige placering markeres med 

afmærkningsstandere. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt. 
 
Det bemærkes, at Ikast-Brande og Silkeborg kommuner, hvis vilkårene 
eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det 
fornødne på ejers bekostning. 
 
Lovhjemmel 
Ikast-Brande Kommunes tilladelse er meddelt i henhold til følgende 
bestemmelser: 

 §§ 2 og 47 i Vandløbsloven1 
 §§ 9, 17 og 30 i Reguleringsbekendtgørelsen2 

 
Begrundelse for afgørelse 
Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser 
Krydsningen berører kun Smedebæk inden for profilet i en kort periode og 
Ikast-Brande og Silkeborg kommuner vurdere, at afstrømningen i 
vandløbet ikke påvirkes af projektet. 
 

 
 
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 



 

3 

Smedebæk er målsat i de gældende vandområdeplaner 2015-2021, og 
skal opnå god økologisk tilstand. Tilstanden vurderes på baggrund af fire 
kvalitetsparametre, hvoraf den ringeste er udslagsgivende for den 
samlede tilstand.  
 
Den nuværende tilstand er hhv. moderat for smådyr (DVFI) og ukendt 
tilstand for vandplanter (makrofytter), fisk og miljøfarlige forurenende 
stoffer. Den samlede tilstand i Smedebæk er derfor moderat.  
 
Idet krydsningen kun berører vandløbet inden for profilet i en kort 
periode, er det Ikast-Brande og Silkeborg kommuners vurdering, at 
krydsningen ikke vil medføre en påvirkning af den økologiske tilstand i 
Smedebæk. 
 
Natura 2000-områder 
Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 
2000-område er nr. 53: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og 
Palsgård Skov. Området ligger 1 km øst for projektområdet (i fugleflugt). 
Natura 2000-området består af habitatområde nr. 49 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 34. 
 
Ikast-Brande og Silkeborg kommuner vurderer, at krydsningen 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 og at krydsningen ligger 
nedstrøms Natura 2000-området. 
 
Bilag IV-arter 
Ikast-Brande og Silkeborg kommuner har adgang til DCEs registreringer 
af bilag IV-arter i 10 × 10 km kvadranter. I kvadranten hvor 
projektområdet er beliggende, er følgende arter registreret: Brun-
Flagermus, Langøret Flagermus, 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 der findes odder nær projektområdet, da den er 
tilknyttet vandmiljøet. Krydsningen vurderes imidlertid ikke at medføre en 
negativ påvirkning af odderen. Dette skyldes, at projektet ikke vil medføre 
en påvirkning af yngle- eller rasteområder. Det er Ikast-Brande og 
Silkeborg kommuners vurdering, at odderen stadig vil kunne færdes 
uhindret langs vandløbet efter gennemførsel af projektet. Evt. 
forstyrrelser vil kun forekomme under anlægsarbejdet, som forventes at 
være af kort varighed.  
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Forhold til øvrig lovgivning 
Smedebæk er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven3. Der er ikke 
beskyttet natur på arealerne omkring projektområdet ved Smedebæk.  
Det eksisterende rør vil blive nedgravet i vandløbet og da krydsningen kun 
berører vandløbet inden for profilet i en kort periode, er det Ikast-Brande 
og Silkeborg kommuners vurdering, at krydsningen ikke er at betragte 
som en tilstandsændring af vandløbet. Der er tale om en meget kort 
strækning (< 2 meter), hvor det beskyttede vandløb påvirkes i en 
anlægsfase, hvorefter området retableres umiddelbart efter rørets 
nedlæggelse. Det er naturmyndighedens vurdering at ovenstående er af 
underordnet betydning og at dette forhold er under bagatelgrænsen for 
indhentelse af en dispensation, jf. § 73 stk. 5 i naturbeskyttelsesloven. 
Det vurderes samtidigt at projektet ikke vil medføre en påvirkning af 
vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, når røret er 
etableret. Det er derfor kommunernes vurdering, at projektet ikke kræver 
en forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven, når opstillede 
vilkår overholdes. 
 
Ifølge miljøvurderingslovens4 bilag 2, punkt 10f er regulering af vandløb 
underlagt krav om screening for VVM-pligt. Imidlertid er det Ikast-Brande 
og Silkeborg kommuners vurdering, at idet projektet kun berører 
vandløbet inden for profilet i en kort periode, er der ikke tale om en 
regulering. Ligeledes beskriver bestemmelserne i 
reguleringsbekendtgørelsens § 17 muligheden for en forsimplet procedure 
ved anlæg tilsvarende krydsning i dette projekt. Det er derfor Ikast-
Brande og Silkeborg kommuners vurdering, at projektet ikke skal 
screenes for VVM-pligt. 
 
Denne afgørelse tilsidesætter ikke evt. privatretslige aftaler og servitutter. 
 
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til øvrig lovgivning. 
 
Partshøring 
Denne afgørelse har været sendt til berørte parter som er ejere af matr. 
nr. 1a Ll. Bredlund By, Vrads og 1q Ll. Bredlund By, Vrads i en 
høringsperiode på 14 dage. Partshøringen løb fra den 29. marts 2021 til 
den 12. april 2021. Der er ikke indkommet nogle høringssvar i perioden.  
 
 
 

 
 
3 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 
2019 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
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Annoncering og offentliggørelse 
Projektet offentliggøres den 15. april 2021 på Ikast-Brande og Silkeborg 
kommuners hjemmesider: https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-
hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer og 
https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-
Teknik-og-Miljoe 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 13. maj 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.  
 
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. 
 

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

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe
https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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  Anders Aahave 
Natur og Vandløb  Biolog 
 
Bilag 

1. Ansøgning 
 
Kopi af dette brev sendes til 

 Martin Stenholdt Poulsen – ejer af matr. nr. 1a Ll. Bredlund By, 
Vrads og matr. nr. 1q Ll. Bredlund By, Vrads 

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

 
 
 

  

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/
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. Ansøgning  
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