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Tillæg nr. 26 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 
”Spildevandskloakering Enkehøj, Brande, nyt delopland 2C100” 
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1 Forord 
Der er ønske om at bygge op til 8 nye boliger ved Enkehøj sydøst i Brande, derfor er der vedtaget en ny 
lokalplan for området.   

Forslag til tillæg nr. 26 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 omhandler 
oprettelse af nyt delopland 2C100, som bliver spildevandskloakeret. Kloakeringen sker i forbindelse med 
udbygning af området. Dermed tilføjes oplandet til gældende spildevandsplan. Ændringen til 
spildevandskloakering vil medføre en øget belastning af Brande Renseanlæg, da der kloakeres for 
spildevand. Grundejere skal selv stå for håndtering af tag- og overfladevand, herunder vejafvanding. 

2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist 
Forslag til tillæg nr. 26 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - for 
”Spildevandskloakering Enkehøj, Brande, nyt delopland 2C100” har været i 8 ugers offentlig høring fra den 
21.  december 2021 til 16. februar 2022. I offentlighedsfasen har det været muligt at 
kommentere det fremlagte forslag. 
 
I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget, derfor vedtages 
tillægget endeligt den 8. marts 2022 ved offentliggørelse på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside og uden 
yderligere politisk behandling. 
 
Når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan det ikke påklages til anden myndighed jf. 
Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3. 

3 Berørte Matrikler 
Følgende matrikel er delvis berørt af dette tillæg: 
 

 2c, Skerris, Brande 

 
Figur 1: Delvis berørt matrikel. 
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4 Planlægningsgrundlag 
Spildevandsplan 
Med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, udarbejdes dette tillæg til den gældende spildevandsplan 
2010-2021. 
 
Kommuneplan 
Kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling i 
kommunen. I Kommuneplan 2017-2029 er hele området for delopland 2C100 udlagt til boligområde.  
 
Lokalplan 
Området i delopland 2C100 er omfattet af lokalplan nr. 391, Boliger, Enkehøj sydøst, Brande. 
 
Vandområdeplaner 
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i 
vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser.  

Området omfattet af dette tillæg er en del af hovedopland Ringkøbing Fjord. Vandområdeplanen for 
vandområdedistrikt Jylland og Fyn, samt tilhørende bekendtgørelser, udstikker retningslinjer for opnåelse 
af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Ringkøbing Fjord.  

  
Grundvandsplanlægning 
Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan, samt 
indsatsplaner for Ikast-Brande Kommune.  
 

Klimatilpasningsplan 
Spildevandsplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med klimatilpasningsplan 2013 for Ikast-
Brande Kommune. 
 

5 Spildevandsplanlægning 
5.1 Nuværende forhold 
Det berørte område er i spildevandsplanen ukloakeret.  

5.2 Fremtidige forhold 
Ved vedtagelse af dette tillæg, vil det planlagte kloakeringsprincip for området, skifte fra ukloakeret til 
spildevandskloakeret. Dette betyder, at der skal etableres en offentlig spildevandsledning til håndtering af 
sanitært spildevand for området.  
 
Tag- og overfladevand skal håndteres af den enkelte grundejer på egen grund, f.eks. ved etablering af LAR-
løsninger eller etablering af faskiner. Det forventes at forholdene for at nedsive regnvand er forholdsvist 
gode. Der skal foreligge dokumentation for håndtering af overfladevand, før der kan meddeles 
byggetilladelse.  
 
Nedsivning af vejvand kræver en nedsivningstilladelse fra Ikast-Brande Kommune.  



5 

 
Projektet for hele området forventes gennemført i 2022. 
 

5.3 Mængde og rensning af spildevand 
Fremover vil tag- og overfladevand fra opland 2C100 blive håndteret ved etablering af LAR-løsninger, og 
dermed blive renset i disse løsninger, inden nedsivning til grundvandet. 
 
Den aktuelle stofmæssige belastning på Brande Renseanlæg var i 2021 gennemsnitlig på ca. 13.000 PE 
(Beregnet ud fra BI5). Den godkendte kapacitet på renseanlægget er i henhold til den gældende 
udledningstilladelse fra 2001 på 17.300 PE.  

De forventede spildevandsmængder fra oplandet, omfattet af dette tillæg, forventes at være ca. 2.000 
m3/år, svarende til ca. 20 PE. Ikast-Brande Kommune vurdere, at den mængde sanitært spildevand der 
fremadrettet afledes til Brande Renseanlæg, kan indeholdes i anlæggets godkendte kapacitet.  
 

5.4 Ikast-Brande Spildevand A/S 
Kloakledninger etableres og vedligeholdes af Ikast-Brande Spildevand A/S. Etablering af separat 
kloaksystem på de enkelte matrikler skal betales og vedligeholdes af grundejerne selv. Der skal betales 
kloaktilslutningsbidrag for spildevand, efter gældende takst. 

 

6 Øvrige forhold 
6.1 Jordbunds- og grundvandsforhold 
Området ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), BNBO, grundvandsdannende 
opland, følsomt indvindingsområde og indsatsområde. 

Området er beliggende inden for indvindingsoplandet til Brande Vandværk og Brande Petersborg 
Vandværk. 

Den nærmeste vandværksboring DGU nr. 104.1689 tilhører Brande Vandværk, og er beliggende 915 m nord 
for byggemodningen.  

6.2 Fredninger 
Der er ingen beskyttede diger og eller gravhøje i nærheden af området. 

6.3 Natur 
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 391, er der udarbejdet en miljøscreening af området. 
Screeningen for lokalplan 391 er således også gældende for dette tillæg til spildevandsplanen.  

Recipient 
Nærmeste beskyttede recipient er Brande Å, som er beliggende 220 m nord for området.  
Mod syd vurderes afstrømmende vand at blive tilbageholdt/forsinket i naturområdet, før det løber videre 
ud over landbrugsareal. Mod nord, vest og øst afskæres området af veje, et mindre boligområde og en 
landbrugsejendom. Det vurderes derfor at Brande Å ikke vil blive påvirket af projektet. 
 
Der vil ske en minimal ekstra udledning fra Brande Renseanlæg til Brande Å, pga. tilførsel af sanitært 
spildevand fra det nye område til renseanlægget. 
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Beskyttede naturtyper 
Nærmeste §3-beskyttede område er en mose beliggende 65 m øst for området. Denne forventes ikke at 
ville blive påvirket.  
 
Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000 habitat-område H63 Mose ved Karstoft Å, som er beliggende 6,2 km sydvest for 
området. Det vurderes, at realiseringen af dette tillæg ikke vil medføre en væsentligt påvirkning af 
muligheden for opnåelse af målsætningerne for Natura 2000 området, da det overgår fra landbrugsjord til 
lavt boligbyggeri. 
 
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. Bilag IV arter registreres i kvadrater 
af 10 x 10 km i et net udarbejdet af DCE.  
 
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet. De 
arter, som vurderes at kunne påvirkes af projektet er arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder 
og arter af flagermus.  
 
Selve området hvor der bygges nye boliger, er for nuværende landbrugsjord, og derfor vurderes det ikke at 
være potentielt yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Fremadrettet vurderes det ikke at have 
indflydelse på bilag IV-arter, at der sker en ændret afstrømning af området, pga. nye befæstede arealer. 
 

7 Lovgrundlag 
Dette forslag til tillæg nr. 26 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 

 Miljøbeskyttelsesloven, jf. LBK. nr. 100 af 19. januar 2022. 
 Betalingsloven, jf. LBK. nr. 1775 af 2. september 2021. 
 Miljømålsloven, jf. LBK. nr. 119 af 26. januar 2017 
 Miljøvurderingsloven, jf. LBK. nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 Spildevandsafgiftsloven, jf. LBK. nr. 478 af 14. april 2020. 

 
Bekendtgørelser 

 Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1393 af 26. juni 2021. 
 Miljøvurderingsbekendtgørelsen, nr. 1376 af 26. juni 2021. 
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Vejledninger m.v.: 
 Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 28, juni 2018. 
 Spildevandskomiteens Skrift 31 ”Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på 

terræn”, 2017. 
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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, vedligeholdelses- 
og 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. 
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