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Tilladelse til regulering af den private del af Skovby Bæk 
 
Ikast-Brande Kommunes vandløbsmyndighed meddeler tilladelse til at 
udføre regulering og etablering af en 30,5 m lang rørbro/faunapassage i 
den private del af Skovby Bæk på matrikel nr. 2f Lægdsgård, Ikast i 
forbindelse med en vejforlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé (Figur 
1).  
 
En projektbeskrivelse er vedlagt denne tilladelse som bilag. Her fremgår 
detaljeret beskrivelser af projektet, kortmateriale, tidsplan m.v. 
 
 
 
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 være gennemført senest den dato måned år 
 

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

 
ØVRIGE  

 
 
Lovhjemmel 
 
 
 
 
 
 

Ikast Vestre Administrationsbygning 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 

Vej og Natur 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

Tlf.: +4599603380 

 

Sagsbehandler: 

Mette Brandt Mouridsen 

E-mail: 

metbmou@ikast-brande.dk 

Direkte telefon: 

Tlf.: +4599603388 

Sagsnr.: 

06.02.03-P20-8-20 

 

 

20. november 2020 

 

Figur 1. Oversigtskort over projektet. Den tykke blå streg er det nye forløb af det 
private vandløb, den grønne streg er faunapassagen, den lyseblå streg er Skovby 
Bæk og den røde streg er vejprojektet.
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Vilkår 
Projektet må udføres ved overholdelse af følgende vilkår: 
 

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i bilag 1. 
 

2. Røret skal anlægges uden fald og placeres 1/3 under vandløbets 
faste bund. Vandløbsbunden skal løbe uhindret igennem røret. 
 

3. Vandløbets brinker skal sikres mod erosion ved rørindløb og 
udløb. 
 

4. Sikringen skal ske med sten, således der ikke sker 
erosionsskader.  

 
5. Til evt. sikring af vandløbsbund skal stenene sammensættes af 

75 % 16-32 mm og 25 % 12-64 mm.  
 
6. Til brinksikring skal der anvendes 25 % 32-64 mm og 75 % 64-

128 mm, samt udfyldning med grus 8-16 mm.  
 
7. Banketterne skal afsluttes med et top-lag af rent jord på 

minimum 2 mm, og udføres, så der er nem adgang fra 
vandløbet til banketten.  
 

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

9. Vedligeholdelsen af rørbroen påhviler ejeren, Ikast-Brande 
Kommune. 
 

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

 
Lovhjemmel 
Afgørelsen træffes med hjemmel i følgende bestemmelser i 
vandløbsloven1: §§ 2, 16, 17 og 47 
 

 
 
1 Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 
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Desuden er følgende bestemmelser i Reguleringsbekendtgørelsen2 
betragtet: § 3, 9, 12, 14 og 15.  
Begrundelse 
Afstrømnings- og miljømæssige vurderinger 
Idet reguleringen af vandløbet og etableringen af rørbroen jf. vilkår ikke 
hindre afstrømningen, er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at 
afstrømningen i vandløbet ikke påvirkes af projektet.  
 
Den øverste del af Skovby Bæk er privat vandløb og er ikke beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Den private del af vandløbet er heller 
ikke målsat i de gældende vandområdeplaner 2015-2021. Det er Ikast-
Brande Kommunes vurdering, at projektet ikke vil hindre målopfyldelse i 
den offentlige del af Skovby Bæk, som ligger nedstrøms projektet, som er 
målsat i vandområdeplanerne 2015-2021.  
 
Beskyttede naturtyper 
Nedstrøms projektet starter den offentlige del af Skovby Bæk, som er 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Længere nedstrøms er der 
også en sø og eng, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke det beskyttede vandløb eller 
den beskyttede sø eller eng, da reguleringen og rørbroen ligger ca. 200 
meter opstrøms de beskyttede naturtyper. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af at reguleringen af 
vandløbet og rørbroen ikke betragtes som en spærring og vandløbet ikke 
er målsat eller beskyttet efter anden lovgivning, at miljøet i vandløbet ikke 
påvirkes negativt af projektet.  
 
Natura 2000 
Det ansøgte udføres uden for Natura 2000-områderne. Nærmeste Natura 
2000-område er nr. 75, ”Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund 
plantage” som består af habitatområde nr. 64. Området ligger ca. 7 km 
sydøst for det ansøgte projekts placering. 
 
Skovby Bæk/Hammerum Bæk, løber ud i Herningholms Å og videre ud i 
Storåen, som har sit udløb i Nissum Fjord. Dermed har det ansøgte en 
hydrologisk forbindelse til Natura 2000-område nr. 65, Nissum Fjord, som 
består af fuglebeskyttelsesområde nr. 38 og habitatområde nr. 58. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at reguleringen og etableringen af 
rørbroen ikke vil medføre en negativ påvirkning på de nævnte Natura 

 
 
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. 
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 
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2000-områder. Denne vurdering skyldes, at der samlet set er tale om 
mindre tiltag, der kun vil påvirke de nærmeste områder.  
 
Bilag IV-arter 
Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, 
som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de 
udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der 
eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.  
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af 
bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert 
kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s 
kvadratnet, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV 
arter: Sydflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet Frø og Ulv.  
 
Konkret vurderes det, at de bilag IV-arter, der evt. forekommer i området, 
ikke påvirkes af reguleringen og rørbroen, da rørbroen fungerer som en 
faunapassage. Ved forekomst af odder og spidssnudet frø i vandløbet 
vurderes det, at de frit kan passere gennem faunapassagen.  
  
Forhold til øvrig lovgivning 
Vandløbet er ikke beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og derfor 
er det Ikast-Brande Kommunes vurdering, at projektet ikke kræver en 
forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af projektbeskrivelsen har ansøger 
udfyldt et anmeldeskema vedr. VVM. Herning og Ikast-Brande Kommune 
har den 10. november 2020 på baggrund af screeningen truffet afgørelse 
om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.  
 
Høringssvar  
Projektet har været offentliggjort i perioden 10. juli til 7. august 2020 på 
Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Ikast-Brande Kommune har ikke 
modtaget høringssvar, der har givet anledning til at foretage ændringer i 
det oprindeligt offentliggjorte projekt. 
 
Øvrigt 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Ikast-Brande Kommunes 
hjemmeside: https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-
hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer den 20.  
november 2020.  
 
 
 
 

https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://www.ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer
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Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 18. december 
2020. 
 
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 Fødevareklagenævnet3. 
 
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/). 
 
 

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.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/
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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 
Natur og Vandløb 
 
 
Bilag 

1. Projektbeskrivelse  
 
Kopi af dette brev sendes til 

 Ikast-Brande Kommune – ejer af matr. nr. 2f Lægdsgård, Ikast 
 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: Projektbeskrivelse  
 
1) Redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet 
Der anlægges en ny forbindelsesvej mellem O. Vestergaard-Poulsens Allé 
og rundkørsel ved N. O. Hansens Vej og Transportcenter Allé. 
Vejen krydser den øvre del Skovby Bæk som er et privat vandløb. 
Strækningen henstår tørt store dele af året, da strækningen kun modtager 
regn- og overfladevand fra Bøgild Plejecenter. Plejecenteret har anlagt 
regnvandsbassiner, med drosslet afløb (5 l/s). Krydsningen vil blive udført 
som betonelementstunnel med tørre banketter. Faunapassagen gør det 
muligt for dyr at passere vejen. Faunapassagen udformes ved opbygning 
af vandløbet i bygværket svarende til eksisterende forhold samt banketter 
på begge sider. Faunapassagerne bliver størrelsesmæssigt af typen B1. 
 
2) Fornødent oversigtskort og detailplaner 
Den nye forbindelsesvej krydser Skovby Bæk ca. 250 m vest for den 
eksisterende del af O. Vestergaard-Poulsens Allé, (Figur 2). 
 

Passagen etableres som præfabrikeret betonelementstunnel der udformes  
som faunapassage. Ved passagen af den private del af Skovby Bæk 
hæves vejen ca. 1,6 m over nuværende terræn for at tilgodese 
vejtekniske hensyn samt opnå rimelig frihøjde i faunapassagen. Der 
anlægges et ca. 30 m langt og ca. 5,5 m bred passage under vejen hvor 
frihøjden over banketter er min. 1,0 m, se Figur 3 for tværsnit af 
faunapassagen. 
 

Figur 1. Udsnit af vejprojekt ved passage over den private del af Skovby Bæk. Den 
blå streg viser den permanente forlægning og den grønne firkant viser den nye 
faunapassage.
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Påvirkninger i driftsfasen 
Skovby Bæk vil blive omlagt til nyt forløb umiddelbart syd for den nye 
vejdæmning. Omlægningen er nødvendig da faunapassagen bør ligge så 
tæt på vinkelret på vejen som muligt for at få det optimale forløb. 
Bundforløbet over reguleringsstrækningen bliver som nu, samtidig med at 
nuværende tværsnit så vidt muligt bibeholdes, dog dybden af vandløbet i 
faunapassagen til 0,5 m, da kapaciteten i vandløbet er meget stort. Hvis 
der, mod forventning, skulle mangle kapacitet i ekstremsituationer, vil der 
bare ske oversvømmelse af banketterne, og der vil ikke ske 
oversvømmelse andre steder, da kapaciteten i underføringen er meget 
større pga. det oversvømmede tværsnit. 
Entreprenøren vil under udførelsen af arbejdet blive foreskrevet at give 
åen et visuelt naturligt forløb af åen hvor denne omlægges. 
Vandløbet opbygges med grus og sten og banketterne opbygges med jord 
med tilnærmelsesvis samme bundkoter og bredde som nu, dog med 
undtagelses for selve faunapassagen, tværsnittet fremgår af Figur 3. 
 
Til evt. sikring af vandløbsbund anvendes følgende kornstørrelser: 
- 75 % 16 - 32 mm 
- 25 % 12 - 64 mm 
 
Til brinksikring anvendes: 
- 25 % 32 - 64 mm 
- 75 % 64 - 128 mm 
- samt udfyldning med grus 8-16 mm. 
 
Der tilstræbes et så lavt indhold af flint og kalk som muligt. 
 

Figur 2. Skitseprofil af faunapassagen. Faunapassagen vil blive ca. 1 m 
i højden og ca. 5,5 m bred. 
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For at skabe variation udlægges der enkelte fritlæggende strømsten (1-2 
pr. m2 vandløbsbund; 100-250 mm). Stenene vil blive placeret oven på 
den projekterede bund. 
 
Projektet vil ikke påvirke vandføringsevnen opstrøms projektstrækningen. 
Dræn der eventuelt træffes under anlægsarbejderne sikres udløb i Skovby 
Bæk. 
 
Ændringer og påvirkninger i anlægsfasen 
Arbejde med anlæggelse af faunapassage og dæmning vil foregå primo 
2021. 
Passagen etableres mens Skovby Bæk ligger i nuværende tracé. Efter 
etablering af passagen udføres den permanente omlægning af åen, 
hvorefter der skabes forbindelser til Skovby Bæk. Det nuværende forløb 
vil efterfølgende blive fyldt op. 
Arbejde med at forbinde eksisterende forløb af vandløbet med det nye 
forløb, vil om muligt udføres under tørvejr således at vandføringen i 
vandløbet er nul eller meget lille. Herved vurderes det at anlæggelse af 
midlertidig sandfang nedstrøms for passagen som unødvendig. 
Under selve arbejdet omkring Skovby Bæk udlægges der køreplader og 
der vil være øget fokus på at undgå spild af jord/sand ned til å-forløbet. 
Der stilles endvidere krav om beredskabsplan ved uheld og spild af f.eks. 
olie el. lign. 
Der vil eventuelt blive etableret midlertidig grundvandssænkning under 
anlægsfasen. Hvis der bliver behov for dette laves der en særskilt 
ansøgning. 
 
3) Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse 
over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet 
 
Matr. nr. og ejerlav Navn på ejer 
2f Lægdsgård, Ikast Ikast-Brande Kommune 

 
Bygherre er: 
Ikast-Brande Kommune 
Drift- og Anlægsafdelingen 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 
 
Kontaktperson: 
Ingeniør Lene Hoffmann 
Tlf: 99603257 
E-mail: lehof@ikast-brande.dk 
Bygherrerådgiver: 
Rambøll Danmark A/S 

mailto:lehof@ikast-brande.dk
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Lundborgvej 16 
8800 Viborg 
 
Kontaktperson: 
Chefkonsulent Jim Alsbjerg  
Trinderup 
Tlf.: 51 61 39 22 
E-mail: JAT@ramboll.dk 
 
4) Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse 
Ikast-Brande Kommune, ”Drift- og Anlæg” afholder alle udgifter til 
projektet og sikrer det nødvendige tilsyn med arbejdernes udførsel. 
 
5) Tidsplan for arbejdets udførelse 
Projektet ønskes påbegyndt primo 2021. 
 
 
 
 
 
 


