Tillæg nr. 19 til
Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021
”Generelle rettelser til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper”
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Teknisk Område
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1 Forord

Tillæg nr. 19 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 ”Generelle rettelser til
oplandsgrænser og kloakeringsprincipper” omhandler en lang række rettelser til eksisterende
spildevandsplan. Dels et efterslæb efter der kom ny kommuneplan i 2017 og dels en masse tilretninger der
er lavet på både oplandsgrænser samt kloakeringsprincip i alle byområder/kloakerede områder i IkastBrande Kommune.

2 Høring af forslag til tillæg
Forslaget til tillæg nr. 19 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - for ”Generelle rettelser
til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper” har været i offentlig høring i perioden 14. juni til 4. september
2019. Høringsperioden er forlænget ud over 8 uger, bl.a. da en del af perioden er faldet sammen med
sommerferien.
Der er i perioden kun indgået enkelte spørgsmål af opklarende karakter, ligesom der er lavet enkelte
mindre tilretninger af nogle oplandsgrænser. Ingen af delene har dog betydning for selve plangrundlaget og
det indholdsmæssige i dette tillæg. Derudover er kortene i bilag 2 i det endelige tillæg tilrettet med nye
signaturfarver i kommunes webkort.
På den baggrund vedtages tillægget endeligt den 26. september 2019 ved offentliggørelse og uden
yderligere politisk behandling.
Når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan det ikke påklages til anden myndighed jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3.

3 Baggrund
Siden Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 blev vedtaget, er der ikke blevet lavet en
fuldstændig gennemgang af fejl og mangler. Det er nu gjort og ændringerne præsenteres i dette tillæg.
I samarbejde med spildevandsselskabet er der lavet en del forslag til ændringer i den eksisterende
spildevandsplan, i byområder. Da den gældende spildevandsplan blev godkendt, var spildevandsselskabet
kun lige blevet udskilt fra Kommunen, og selskabet skulle lige finde sine egen ben at stå på, inden de for
alvor kunne gå ind i hvordan og hvornår forskellige kloakeringsprojekter skulle gennemføres.
Ændringerne i dette forslag til tillæg matcher i højere grad de planer som spildevandsselskabet har på
baggrund af den viden de nu har opbygget omkring kloakledningernes alder og stand. Derudover er de
deloplande, der før både dækkede over erhverv og boliger, blevet splittet, så det nu er deloplande, der så
vidt muligt er rent erhverv og rent bolig. Det giver et mere præcist billede f.eks. af befæstelsesgrader, og
hvilken spildevandsbelastning, der måtte komme fra de enkelte deloplande.
I 2017 kom der en ny kommuneplan, hvori der skete nogle ændringer i forhold til kommuneplanrammerne.
Disse ændringer skal indarbejdes i Spildevandsplanen, og det vil ske med godkendelsen af dette tillæg.
Rekreative områder tages så vidt muligt ud af spildevandsplanen.
De områder der bliver berørt af dette tillæg, er alle kloakerede oplande eller planlagte kloakoplande. Det vil
sige, at det er byerne og randområderne af byerne, der påvirkes af dette tillæg.

Grøft der optages som spildevandsanlæg
Ikast-Brande Spildevand A/S ønsker, at en grøft i den sydlige del af Ikast, tæt på motorvejen, optages som
spildevandsteknisk anlæg. Det vil ske med dette tillæg.
Reservering af areal til ledningstracé
I forbindelse med nyt boligområde, Egelyst i det sydvestlige hjørne af Ikast, ønsker Ikast-Brande Spildevand
A/S at lægge en spildevandsleding. –Derfor skal der reserveres areal til ledningstracéet.
Reservation af areal til regnvandsbassin
I forbindelse med den nordøstlige del af Ikast skal separatkloakeres, bliver der behov for at etablere et
regnvandsbassin inden regn- og overfladevand ledes til nærmeste recipient. –Der skal derfor reserveres at
areal til denne anvendelse.

4 Berørte Matrikler
Tillægget dækker stort set hele kommunen i alle kloakerede områder. Samtlige ændringer, som vedtages
med dette tillæg, kan ses på oversigtskort i bilag 2, samt i kommunens samlede Spildevandsplan (ligger på
hjemmesiden) under afsnittet Kloakoplande, hvor der kan søges på den aktuelle status og plan for en given
adresse.
I forbindelse med høringsperioden for forslaget til tillægget opfordrede kommunen husejere, der er
tilsluttet den offentlige kloak, til via et kort på kommunens hjemmeside at tjekke, om deres ejendom var
omfattet af tillæggets ændringer.
For grøften, der optages i spildevandsplanen, er det matrikel nr. 7 Toftlund By, Ikast og 1cg, Vådde By, Ikast
der bliver berørt.
For arealet, der skal reserveres til ledningstracé, er det matrikel nr. 1a Lægdsgård, Ikast, der bliver berørt.
For arealet, der reserveres til regnvandsbassin, er det matrikel nr. 4vp Suderbæk By, Ikast, der bliver berørt.

5 De eksisterende forhold
5.1 Planlægning

Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan indeholder i dag en lang række kloakoplande, primært i byerne,
der alle har et kloakeringsprincip enten i form af separatkloak, fælleskloak eller spildevandskloak. For
kloakerede områder kan der enten være planer om at ændre det eksisterende kloakeringsprincip, eller
bibeholde det eksisterende kloakeringsprincip. Der eksisterer også områder, hvor der endnu ikke er kloak
(som regel heller ikke bebyggelse endnu) og for disse områder, hvis de er en del af kommuneplanen, vil der
være udlagt et planlagt kloakeringsprincip. Disse områder ligger som udgangspunkt i relation til øvrige
kloakoplande og er i kommuneplanen udpeget til enten nye boligområder eller erhvervsområder.
Nogle af disse kloakoplande og kloakeringsprincipper vil ændres med dette tillæg.
I 2017 blev der vedtaget en ny kommuneplan. Denne er endnu ikke implementeret i den eksisterende plan.
Det vil ske med dette tillæg.
Optagelse af afvandingsgrøft som spildevandsteknisk anlæg
I dag benyttes afvandingsgrøften til afledning af overfladevand og drænvand.

Reservation af areal til ledningstracé
Arealet fungerer i dag landbrugsareal.
Reservation af areal til regnvandsbassin
Arealet er i dag udlagt til rekreativt område i kommuneplanen og ligger delvist i landzone, og delvist i
byzone.

5.2 Natur og Fredninger

Ledningstracéet på matrikel nr. 1a Lægdsgård, Ikast vil krydse et beskyttet dige og gå tæt på et beskyttet
vandløb. Dette vil ikke kunne gøres uden at søge om dispensation til denne krydsning samt søgning om
dispensation til at arbejde så tæt ved et beskyttet vandløb.
Arealet til regnvandsbassinet på matrikel nr. 4vp Suderbæk By, Ikast, ligger tæt på fredsskov. Der skal
muligvis søges om dispensation fra skovbyggelinjen inden etablering.
Der er ikke øvrige § 3-beskyttede naturtyper der bliver berørt af de områder der optages i
spildevandsplanen med dette tillæg.
Natura 2000
Der udlægges ikke planlagte kloakoplande der er tættere på eksisterende Natura 2000-områder end de
allerede eksisterende kloakerede oplande. Det vurderes, at det ikke vil have en negativ indflydelse på
udpegningsgrundlagene for de omkringliggende Natura 2000-områder.
Bilag IV-arter
Beskyttelse af bilag IV-arter indebærer bl.a., at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller
planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rastepladser. Det vurderes, at vedtagelsen af
dette tillæg, ikke vil have indflydelse på beskyttelsen af bilag IV-arter. En supplerende vurdering skal
foretages i forbindelse med reelt anlægsarbejde.

6 Fremtidige forhold
6.1 Projektbeskrivelse

Dette tillæg vil fremadrettet ændre kloakeringsprincipper i visse områder. Andre områder vil udgå af
spildevandsplanen og andre områder igen vil blive optaget i spildevandsplanen. Ændring af
kloakeringsprincip og områder der optages i spildevandsplanen vil kunne have økonomisk indflydelse på
den enkelte husejer, da det på sigt kan betyde der skal betales tilslutningsafgift og/eller betales for
adskillelse af kloak op egen grund.
En del af de rettelser der kommer til udtryk i dette tillæg vil dog ikke have indflydelse for de enkelte
borgere, da det er små justeringer i forhold til oplandenes grænser og ikke ændrer kloakeringsprincippet.
De deloplande der berøres som følge af de rettelser der udspringer af kommuneplanen fra 2017 er listet op
i nedenstående tabel.

By
Delopland/lokalitet
Kloakoplande der udgår
Brande
2C86 og 2C94
Nørre Snede
3I41
Klovborg
3G17 og 3G20
Hampen
3E15 og 3E16
Tulstrup
1D65
Ikast
1D61
Bording
1A36 og 1A30
Kloakoplande der reduceres
Blåhøj St.
2A10 og 2A14
Uhre
2E14
Ejstrupholm
3B22
Nørre Snede
3I40
3I29
Hampen
Engesvang

3E14 og 3E11
1C26
1C18
Tulstrup
1D59
1D64
Ikast
1D50 og 1D37
Kloakoplande der justeres/udvides
Hampen
3E14
Tulstrup
1D64
Isenvad
1F12
Drantum
2D10
Brande
2C84 og 2C92
Klovborg
3G11
Nye kloakoplande
Uhre
Opland vest for virksomhed på Gl. Kærvej
Brande
Opland øst for 2C05
Drantum
Opland hhv. nordfor 2D10 – Erhverv
Opland syd for 2D10. Udlagt til blandet bolig
og erhverv
Opland mellem 2D10 og 2D11. Udlagt til
blandet bolig om erhverv
Hampen
Opland nord 3E14
Isenvad
Opland øst for 1F14 og 1F20 - Bolig
Opland nord for 1F13. Udlagt til blandet bolig
og erhverv
Gludsted
Opland nord for 3C11
Opland syd for 3C11
Opland nord for 3C14
Pårup
Opland syd for 1H10 (på matr. nr. 1db)
Bording
Opland øst for 1A32
Tulstrup
Opland nord for 1D18
Ikast
Opland vest for 1D48 - Bolig
Opland vest for 1D54
Opland vest for 1D24 - Erhverv

Årsag
Udgået af kommuneplanen
Udgået af kommuneplanen
Udgået af Kommuneplanen
Udgået af kommuneplanen
Overgået til rekreativt område
Udlagt til rekreativt område
Udgået af kommuneplanen
Rekreativt område og uden for kommuneplanen
Delvist udgået af kommuneplanen
Delvist udgået af kommuneplan
Delvist udgået af Kommuneplanen
Rekreativt område. Matr. Nr. 3gu bibeholdes i
planen
Tilpasses kommuneplanen
Tilpasses kommuneplanen
Rekreativt område udgår
Tilpasses kommuneplanen
Delvist rekreativt område
Delvist rekreative områder
Tilpasses Kommuneplanen
Tilpasses kommuneplanen
Tilpasses kommuneplanen
Tilpasses Kommuneplanen
Tilpasses Kommuneplanen
Tilpasses Kommuneplanen ved grønt område
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Spildevandskloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Separatkloakeret
Perspektiv?/spildevandskloakeret

Samtlige ændringer, som vedtages med dette tillæg, kan ses på oversigtskort i bilag 2, samt i kommunens
samlede Spildevandsplan (ligger på hjemmesiden) under afsnittet Kloakoplande, hvor der kan søges på den
aktuelle status og plan for en given adresse.
Grøft der optages i spildevandsplanen, som spildevandsteknisk anlæg
Grøften ligger parrallet med La Cours Vej, langs motorvejen syd for Ikast på matrikel nummer 7 Toftlund By,
Ikast og 1cg, Vådde By, Ikast.

Reservation af areal til afskærende ledning ved boligudstykning Egelyst
Det reserverede ledningstracé ligger på landbrugsareal og berører den vestligste ende af matrikel 1a
Lægdsgård, Ikast.

Reservation af areal til regnvandsbassin
Arealet der reserveres til regnvandsbassin ligger delvis i byzone og delvis i landzone og på matrikel nr. 4 vp
Suderbæk By, Ikast. Arealet er i dag i kommuneplanen udpeget til rekreativt område.

6.2 Ikast-Brande Spildevand A/S/privat anlæg

Kloakken etableres og vedligeholdes af Ikast-Brande Spildevand A/S. Eventuel fremtidig etablering af
separat kloaksystem på de enkelte matrikler skal betales og vedligeholdes af grundejeren selv. Er området
allerede tillsuttet kloaksystemet, skal der ikke betales yderligere kloaktilslutningsbidrag. Bliver et
ukloakeret område kloakeret, skal der betales tilslutningsbidrag.

7 Miljøvurdering af planer og programmer
7.1 Begrundelse for afgørelse

Ikast-Brande Kommune har samtidig med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 19 til Ikast-Brande
Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 ”Generelle ændringer i oplandsgrænser og
kloakeringsprincipper”, udarbejdet en miljøscreening af forslaget. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold
til afsnit 2, §10 i Miljøvurderingsloven. (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af
planer og programmer).

På baggrund af miljøscreeningen af tillæg nr. 19 vurderes det, at selvom der er mange ændringer i
tillægget, er de alle hver især af mindre og/eller overordnet karakter og det vurderes ikke at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet.
Ikast-Brande Kommune har derfor afgjort, at der ikke er pligt til udarbejde en miljøkonsekvensrapport i
henhold til i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer.
Afgørelsen bliver offentliggjort sammen med forslaget om til tillægget. Beslutningen kan påklages inden for
4 uger. Se nedenstående klagevejledning.

7.2 Klagevejledning til screeningsafgørelse

Kommunens afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Alle kan klage over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Jf. §48 i
Miljøvurderingsloven, er det klagebestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven der er gældende.
Klagefristen er således 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelsesloven § 93. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en
lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløb den 12. juli 2019,
og der er ikke modtaget klager.
Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt inden
6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Miljøog Fødevareklagenævnet. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter
afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Der er mulighed for at få aktindsigt. Det vil sige, at man har mulighed for at se dokumenterne, der er
indgået i behandlingen af sagen. Hvis der ønskes aktindsigt, skal man henvende sig til Ikast-Brande
Kommune, Teknisk Område.

8 Planlægningsgrundlag
Dette forslag til tillæg nr. 19 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010 - 2021 er
udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Tillægget må ikke stride mod vandområdeplanerne, jf. miljømålsloven, og kommuneplanen, jf.
bestemmelsens stk. 2.
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love,
bekendtgørelser og vejledninger:
Love:





Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019.
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbek. nr. 633 af 7. juni 2010.
Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder jf. lovbek. nr. 119 af 26. januar
2017
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 448
af 10. maj 2017.



Lov om afgift af spildevand, jf. lovbek. nr. 1323 af 11. november 2016.

Bekendtgørelser:
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 1469
af 12. december 2017.
 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer,
programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af
konkrete projekter (VVM), nr. 121 af 4. februar 2019.
Vejledninger m.v.:
 Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 28, 1. juni 2018.
 Skrift 31, udgivet af Spildevandskomiteen 2017.

9 Bilag 1
Arealbehov og rådighedsindskrænkning ved servitutpålæg
Omfanget af en eventuel rådighedsindskrænkning vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med en
forestående detailprojektering.
Eventuelle rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Der kan således
erhverves nødvendige arealer til etablering af ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger, bassiner
m.v.). Erhvervelse vil om nødvendigt blive foretaget ved ekspropriation i henhold til kapitel 8 i
Miljøbeskyttelsesloven.
Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter:
1. Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget
målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Ikast-Brande Spildevand A/S, at
opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage
beplantning med træer eller beplantning med buske med dybdegående rødder, eller i øvrigt iværksætte
noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til
skade for anlægget og dettes beståen.
2. Adgang til ledningsanlæg
Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til
eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejde i det
omfang Ikast-Brande Spildevand A/S skønner det nødvendigt.
3. Ulemper samt retablering m.v.
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelsesog reparationsarbejde af ledningsanlægget. Ledningsejeren foretager retablering af terræn, belægninger
m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i
mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.
Deklaration begæres tinglyst på berørte matrikler med Ikast-Brande Spildevand A/S som påtaleberettigede.

10 Bilag 2
Oversigtskort, byer
Brande:
Nuværende status og plan

Brande:
Fremtidig status og plan

Uhre:
Nuværende status og plan

Uhre:
Fremtidig status og plan

Drantum:
Nuværende Status og plan

Drantum:
Fremtidig status og plan

Blåhøj St.:
Nuværende status og plan

Blåhøj St.:
Fremtidig status og plan

Gammel Blåhøj:
Nuværende status og plan

Gammel Blåhøj:
Fremtidig status og plan

Ejstrupholm:
Nuværende status og plan

Ejstrupholm:
Fremtidig status og plan

Smedebæk:
Nuværende status og plan

Smedebæk:
Fremtidig status og plan

Store Thorlund:
Nuværende status og plan

Store Thorlund:
Fremtidig status og plan

Nørre Snede:
Nuværende status og plan

Nørre Snede:
Fremtidig status og plan

Krondal:
Nuværende status og plan

Krondal:
Fremtidig status og plan

Klovborg:
Nuværende status og plan

Klovborg:
Fremtidig status og plan

Hampen:
Nuværende status og plan

Hampen:
Fremtidig status og plan

Gammel Hampen:
Nuværende status og plan

Gammel Hampen:
Fremtidig status og plan

Gludsted:
Nuværende status og plan

Gludsted:
Fremtidig status og plan

Isenvad:
Nuværende status og plan

Isenvad:
Fremtidig status og plan

Ikast:
Nuværende
status og plan

Ikast:
Fremtidig
status og plan

Tulstrup:
Nuværende status og plan

Tulstrup:
Fremtidig status og plan

Ikast Øst:
Nuværende status og plan

Ikast Øst:
Fremtidig status og plan

Bording:
Nuværende status og plan

Bording:
Fremtidig status og plan

Bording Kirkeby:
Nuværende status og plan

Bording Kirkeby:
Fremtidig status og plan

Engesvang:
Nuværende status og plan

Engesvang:
Fremtidig status og plan

Pårup:
Nuværende status og plan

Pårup:
Fremtidig status og plan

