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1 Forord
Dette forslag til tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 omhandler 
ændring af kloakeringsprincippet for tre kloakoplande, 2C14, 2C20 og 2C21. samt etablering af et 
regnvandsbassin ved Mylius-Erichsensvej med udløb til Goldbækken. Regnvandsbassinet vil modtage vand 
fra ovenstående deloplande men også vand fra kloakoplandene 2C31 og 2C35, som allerede i dag er 
separatkloakeret. Vandet fra disse to deloplande er tidligere ledt direkte ud i Goldbækken uden forsinkelse. 
Med dette tillæg vil der blive nedlagt et recipientbassin, 2E1094B samt et overløb fra fælleskloakken, 
1N1110O. Derudover reduceres antallet af overløb fra fælleskloakken til Sædbækken fra overløb nr. 
1M10010.

Ikast-Brande Spildevand A/S vil i de kommende år frem til 2022 udskifte de eksisterende fælleskloakrør med 
et to-strenget system. –Et til sanitært spildevand og et til regn- og overfladevand. I forbindelse med 
Spildevandsselskabets arbejde vil boligejere i dette område modtage brev med en frist for, hvornår 
spildevandet skal være adskilt inde på deres egen grund. 

Med dette forslag til tillæg, nedlægges delopland 2C97. Ca. 2/3 udgår, da området er udlagt til rekreativt 
område i Kommuneplanen. Den sidste tredjedel lægges under et af de tilstødende deloplande.
En mindre del af delopland 2C31 udgår desuden også, da det også er udlagt til rekreativt område i den 
gældende Kommuneplan.

2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist
Forslag til tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - for ”Ændring af 
kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej” har været i 8 ugers offentlig 
høring i perioden fra 27. februar 2019 til 25. april 2019. I offentlighedsfasen har det været muligt at 
kommentere det fremlagte forslag. 

I høringsperioden er der kommet to bemærkninger af anlægsteknisk karakter, og som ikke har indflydelse 
for selve plangrundlaget. Indsigelserne er videregivet til Ikast-Brande Spildevand A/S, da den mere præcise 
udførelse af arbejdet skal aftales med spildevandsselskabet i detailprojekteringen.

Da der ikke er indgået bemærkninger, der har betydning for det indholdsmæssige i dette tillæg vedtages 
tillægget endeligt den 16. maj 2019 ved offentliggørelse og uden yderligere politisk behandling. 

Når tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget, kan det ikke påklages til anden myndighed jf. 
Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3.

Miljøvurdering
Forslag til tillæg til spildevandsplanen er blevet screenet, for at vurdere om ændringerne beskrevet i tillægget 
er så store, at det kræver en reel miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Ikast-Brande Kommune 
truffet afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det har været muligt at klage over denne afgørelse. 
Der er ikke indgået klager over afgørelsen i den 4 ugers klageperiode fra 27. februar 2019 til 27. marts 2019. 
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3 Baggrund
Kloakledninger i et større område ved Mylius-Erichsensvej, og omkringliggende veje, er i dårlig stand og skal 
udskiftes. I forbindelse med udskiftningen lægges der to ledninger, en til sanitært spildevand og en til regn- 
og overfladevand. To af de omkringliggende deloplande, 2C31 og 2C35, er allerede separatkloakeret, men i 
de sydligste områder, har der ikke hidtil været planer om at gennemføre separatkloak. Det drejer sig om hele 
delopland 2C21 samt dele af 2C20 og 2C14.

I forbindelse med udskiftningen, ændres kloakeringsprincippet fra fælleskloak til separatkloak. Dette sker 
blandt andet for at begrænse den hydrauliske belastning på Sandfeld Renseanlæg, som i dag er hydraulisk 
højt belastet. Der er allerede nu planer og ønsker om, at tilføre mere processpildevand fra virksomheder og 
sanitært spildevand fra nye bydele til Sandfeld Renseanlæg, så der er behov for at aflede mere regn- og 
overfladevand mere lokalt. 

En separering af spildevandet vil desuden medføre, at overløb af opblandet spildevand ud i hhv. Goldbækken 
og Sædbækken bliver fjernet eller reduceret. Overløb 1N1110O bliver nedlagt og overløb fra 
overløbsbygværk 1M1001O til udløb 1M1101U bliver reduceret. 

En ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloakeret til separatkloakeret vil betyde, at ejere af 
ejendommene beliggende i områder, hvor der planlægges separatkloak, inden for en given tidsramme skal 
bekoste adskillelsen af regnvand og spildevand på egen grund. 

Ikast-Brande Spildevand A/S forventer, at udskiftningen af kloakledninger sker efter nedenstående tidsplan:

 
Figur 1: Forventet tidsplan for udskiftning af kloakledninger

Udskiftning af ledninger der er sket i 2018, og som kommer til at ske i 2019 kræver ikke et tillæg til 
spildevandsplanen, da det er simpel renovering af eksisterende ledninger.

Reduktion af overløb til Sædbækken er et krav i vandområdeplanerne 2015-2021. En del af delopland 2C20, 
der har overløb til Sædbækken, vil blive separatkloakeret, som den øvrige del af projektområdet, og regnvand 
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vil blive ledt til Goldbækken og spildevand til renseanlægget. Det drejer sig om 19,1 ha svarende til 40 % af 
deloplandet. Hermed reduceres overløb af regnvand opblandet med spildevand til Sædbækken væsentligt. 
Konservative beregninger viser, at antallet af overløb til Sædbækken pr. år vil reduceres med 17 når dette 
tillæg er fuldt realiseret. Antal overløb falder fra 31 til 14, således at den årlige udledte volumen falder fra 
4400 m3 til 1300 m3.

I Goldbækken vil antallet af overløb med opblandet kloakvand helt forsvinde, da separatkloakering af 
delopland 2C21 vil medføre, at overløb 1N1110O bliver nedlagt. I spildevandsplanen er det beskrevet, at der 
sker ca. 20 overløb om året her fra. 

Der udføres et forsinkelsesbassin til at forsinke regnvandet fra hele projektområdet samt for det allerede 
separatkloakerede delopland 2C31 og 2C35, som i dag leder regnvand uforsinket ud i Goldbækken. De 
pågældende deloplande, der går fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er primært boligområder, men også 
lidt erhvervsområder. Området hvor forsinkelsesbassinet skal placeres, er erhvervsområde. 

Områder, der i kommuneplanen er udlagt til rekreative områder, udtages af spildevandsplanen. Det drejer 
sig om en stor del af delopland 2C97, ca. 0,5 ha ud af 0,8 ha og en mindre del af delopland 2C31, ca. 2,35 ha 
ud af ca. 27,9 ha.

Områder der er spildevandskloakeret, og hvor der er indgået aftale med Ikast-Brande Spildevand A/S om at 
udtræde fra spildevandsforsyningen med regn- og overfladevand, vil med dette tillæg blive registreret som 
sådan. Her er det kun sanitært spildevand, der må ledes til kloakken, og regn- og overfladevand skal 
håndteres på egen grund.

4 Berørte Matrikler
Ca. 350 matrikler vil blive berørt af det ændrede kloakeringsprincip, hvor det går fra fælleskloak til 
separatkloak. De berørte matrikler fremgår af bilag 2.

Derudover vil disse tre matrikler blive berørt af placeringen af forsinkelsesbassinet. Det drejer sig om: 
3ay, 3ap og 3aq. Alle Brande By, Brande.

Disse matrikler vil overgå til spildevandskloakeret, det vil sige, at regn.- og overfladevand skal håndteres på 
egen grund: 10fø, 10gq, 5cx, 5aæ, 5hz og 5hæ. Alle Brande by, Brande.
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5 De eksisterende forhold 
5.1 Planlægning
En stor del af det berørte område, er i den nuværende spildevandsplan udlagt til fælleskloakeret. Både som 
status og som planlagt kloakeringsprincip. Det betyder, at det ikke hidtil har været planen, at ejendommene 
skulle ændre deres kloakforhold.

De berørte deloplande er: 
Deloplande Kloakering, Status Kloakering, Nuværende Plan Kloakering, fremtidig plan
2C14 Fælles Fælles Separat
2C20 Fælles Fælles Separat
2C21 Fælles Fælles Separat
2C31 Separat Separat Separat
2C35 Separat Separat Separat
2C97 Spildevand Spildevand Udgår/separat
Ny Separat Separat Spildevand
Ny Separat Separat Spildevand

Efter vedtagelse af dette tillæg vil kloakeringsprincip og deloplandsgrænser blive justeret og ændret, så det 
vedtagne i dette tillæg, fremgår af spildevandsplanens kortløsning. Se under afsnittet Fremtidige forhold.

I kommuneplanen er den største del af området udlagt til boligområde, en mindre del mod nordvest er udlagt 
til erhvervsområde og en anden mindre del mod sydøst er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Der er en række lokalplaner, der gælder for området:

Partiel byplanvedtægt nr. 7 ”For et boligområde i Brande by”, Brande kommune
Lokalplan nr. 32 ”For et erhvervsområde ved Mylius-Erichsensvej”, Brande Kommune
Lokalplan nr. 13.1 ”For et boligområde ved Dørslundvej, Brande”, Brande Kommune
Lokalplan nr. 12.1 ”For et boligområde ved Elme Allé og N.J. Fjords Allé, Brande”, Ikast-Brande Kommune
Lokalplan nr. 234 ”Erhverv, Myl.-Erichsensvej, Brande”, Ikast-Brande kommune
Lokalplan nr. 273 ”Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande”, Ikast-Brande Kommune
Lokalplan nr. 284 ”Dagligvarebutik, Østrealle, Brande”, Ikast-Brande Kommune

5.2 Jordbunds- og grundvandsforhold
Områderne ligger på en smeltevandsslette med grovsandet jord i de øverste jordlag. Geologiske oplysninger 
fra boringer i området viser, at der også hovedsageligt træffes sand længere nede i jorden. Hele området 
ligger i indvindingsoplandet til Brande Vandværk og i område med drikkevandsinteresse. Inden for området 
ligger der en del havevandsboringer, boringer med ukendt formål samt geotekniske boringer eller boringer, 
der er lavet i forbindelse med forureningsundersøgelser, som ikke er tilknyttet et anlæg. Den nærmeste 
boring til hvor der planlægges at etablere et regnvandsbassin, er en virksomhedsboring uden vandkvalitet, 
der ligger 170 m fra bassinet. 

Da overfladevandet primært afledes til recipienter, vil projektet hverken have en væsentlig påvirkning på det 
terrænnære grundvand eller mulighederne for at indvinde vand i nærområdet. Ligeledes vil projektet ikke 
påvirke Brande Vandværks vandindvinding, da Brande Vandværk indvinder vand fra dybe 
grundvandsmagasiner, som ikke vil blive påvirket.
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5.3 Fredninger
Der er et beskyttet fortidsminde, en oldtids rundhøj, i midten af området. En af de nye ledninger der skal 
lede overfladevand væk fra området vil gå ca. 20 m fra bunden af rundhøjen og der skal søges en dispensation 
til gravearbejdet. Samtidig skal forestående gravearbejde meldes til det lokale museum. Der er ingen 
beskyttede diger i området. En stor del af projektområdet, inklusiv bassinet, ligger inden for skovbyggelinje. 
Som udgangspunkt, skal der søges om dispensation fra skovbyggelinjen, hvis der skal opføres noget der 
kræver byggetilladelse. Da etablering af bassinet ikke kræver byggetilladelse, kræves der heller ikke 
dispensation fra skovbyggelinjen. 

5.4 Natur
5.4.1 Recipient
Den regnvandsbetingede udledning fra området vil blive ledt til Goldbækken, som er et §3-beskyttet vandløb. 
Goldbækken har i regionplanerne være udpeget til et B2-vandløb, men er udgået af de nuværende 
vandområdeplaner. Den nuværende afledning af regnvand fra størstedelen af området sker via fælleskloak 
til Sandfeld Renseanlæg, dog med undtagelse af overfladevand fra deloplandene 2C31 og 2C35, som i dag 
ledes ud i Goldbækken uden anden forsinkelse, end den der sker i rørene.

Med dette tillæg vil regnvandet blive forsinket og udledt lokalt til Goldbækken. Delopland 2C20 har hidtil 
været fælleskloakeret og med regnbetinget overløb til Sædbækken. Med gennemførelsen af dette tillæg 
bliver overfladevandet fra 19,1 ha af dette område ført til Goldbækken i stedet. Både Goldbækken og 
Sædbækken ender i Brande Å, så vandoplandet er overordnet set det samme.

Der er blevet udført en robusthedsanalyse af Goldbækken, som konkluderer, at bækken vil kunne håndtere 
overfladevand fra det forøgede opland. Det bemærkes i rapporten, at det vil være mere hensigtsmæssigt for 
Goldbækken, hvis den normale udledning sættes højere end, de normale retningslinjer anbefaler, for at 
reducere overløbshyppigheden. Analysen indikerer, at hyppige overløb vil være mere skadelige for 
recipienten, end en højere normal udledning. 

5.4.2 Beskyttede naturtyper
Op ad området hvor Ikast-Brande Spildevand A/S planlægger, at nedlægge et eksisterende recipientbassin 
og etablere et nyt regnvandsbassin, ligger en §3-beskyttet mose. Det bliver nødvendigt, at lave et nødoverløb 
fra regnvandsbassinet, som diffust vil lede regnvand i retning af mosen ved ekstreme regnhændelser. Dette 
nødoverløb er nødvendigt for at vandet, ved ekstreme hændelser, ikke skal løbe tilbage i systemet og 
forårsage oversvømmelser og skader på bygninger i deloplandene. I de beregninger der er udført for at 
fastsætte den nødvendige bassinstørrelse, vil overløbshyppigheden være mere end hvert 37. år med den 
nuværende befæstelsesgrad i oplandene. Befæstelsesgraden er 33 % nu. I spildevandsplanen er der mulighed 
for op til 43 % befæstelsesgrad.

Et diffust overløb i retning af §3 mosen vil være en forbedring af de nuværende forhold, hvor der sker 
udledning direkte ud i mosen med to overløbsrør. Disse vil blive nedlagt ved etablering af det nye 
regnvandsbassin.
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5.4.3 Natura 2000
Der er mere end 5 km til nærmeste Natura 2000 område, Harrild Hede, ulvemosen og heder i Nørlund 
Plantage. Der er ingen hydraulisk kontakt mellem projektområdet og det nærmeste Natura 2000 området. 
Det vurderes, at realiseringen af dette tillæg ikke vil påvirke et Natura 2000 område.

5.4.4 Bilag IV arter
Bilag IV arter registreres i kvadrater af 10 x 10 km. I området hvor forsinkelsesbassinet etableres og den 
regnbetingede udledningen sker, er der registreret forekomst af Damflagermus, Vandflagermus, Brun 
Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet frø, Grøn Kølleguldsmed og Ulv. 

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 anlæggelse af to strenget spildevandssystem, med øget regnvandsbetinget udledning og 
mindre udledning af opblandet spildevand, samt etablering af forsinkelsesbassin ikke vil påvirke beskyttede 
bilag IV-arter negativt. 
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6 Fremtidige forhold
6.1 Projektbeskrivelse
Ved vedtagelse af dette tillæg, vil det planlagte kloakeringsprincip for en del ejendomme (se figur 2 og bilag 
2) skifte fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Det betyder, at der i årene frem til 2022, vil blive etableret 
et tostrenget kloaksystem i de berørte områder. 

Figur 2: Projektområde. Det blå areal er bassinets ca. placering og den blå prik udløbet fra bassinet. De sorte omrids angiver de 
forventede deloplandsgrænser efter projektets færdiggørelse. Alle separatkloakeret. De to sandfarvede rektangler indikerer 
områder der er spildevandskloakeret. Efter projektgennemførelse kan deloplandsgrænserne blive justeret.

Deloplandene 2C31 og 2C35 er allerede separatkloakeret og overfladevandet fra dette område, der er på ca. 
30,3 ha, løber nu uden forsinkelse til udløb nr. 2E1001U i Goldbækken. Med udvidelse af det 
separatkloakerede opland, skal der etableres et forsinkelsesbassin. Det nuværende eksisterende 
recipientbassin vil blive nedlagt.

Når området separatkloakeres, bliver udledningen af regnvand mere lokal og forholdsvist rent regnvand 
bliver ikke længere blandet med sanitært spildevand og ført til Sandfeld renseanlæg. Områderne der går fra 
fælleskloakeret til separatkloakeret er hele delopland 2C21 og dele af deloplandene 2C14 og 2C20. Den lokale 
udledning af regnvand vil ske til Goldbækken. 

Separatkloakeringen af en del af delopland 2C20 vil medføre, at der sker færre regnbetingede overløb af 
fælleskloakvand til Sædbækken. Her er der et overløb, der med det nuværende opland, går i overløb ca. 31 
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gange om året med en samlet årlig volumen på ca. 4400m3. Ved at separatkloakere en del af oplandet 
forventes det, at antallet af overløb reduceret til ca. 14 med et samlet volumen på ca. 1200m3 årligt.

Separatkloakeringen af delopland 2C21 vil betyde, at et overløb vil blive nedlagt, og der vil efter 
gennemførelsen af dette tillæg ikke længere ske overløb af opblandet spildevand til Goldbækken. I den 
eksisterende spildevandsplan står der, at der sker overløb her fra ca. 20 gange om året.  

Gennemførelse af separatkloakering vil blive udført i etaper, af Ikast-Brande Spildevand A/S. Deres 
forventede tidsplan fremgår af figur 1. Spildevandsselskabet begyndte sidste år og forsætter i år, 2019, med 
at udskifte den eksisterende ledning til en større dimension. Arbejde som ikke kræver at være omfattet af 
spildevandsplanen. Først i 2020 begynder Spildevandsselskabet arbejdet med at udskifte det en-strengede 
system med et to-strenget (se figur 1).

Når spildevandsselskabet lægger to ledninger i vejen, vil de samtidig etablere en ekstra skelbrønd i 
matrikelskel til hver enkelt grund. Grundene vil så have to skelbrønde. En til sanitært spildevand og en til 
regn- og overfladevand. Herefter er det grundejers pligt og ansvar, at få tilsluttet kloakledningerne fra egen 
grund korrekt hertil. Arbejdet på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, som bestilles og 
betales af grundejer. 

Grundejerne vil i løbet af projektudførelsen få besked fra spildevandsselskabet om, hvornår de private 
kloakledninger bør være adskilt i regn- og spildevand og være tilsluttet korrekt til skelbrøndene. 

6.2 Mængde og rensning af spildevand
Fremover vil regnvand, der ledes til Sandfeld Renseanlæg blive reduceret, da 35,1 ha delopland vil blive 
separatkloakeret med dette tillæg. Det svarer til ca. 117.760 m3 regn- og overfadevand årligt fremover vil 
ledes ud lokalt til Goldbækken i stedet for gennem Sandfeld Renseanlæg til Brande Å.

Fremover vil det samlede opland til regnvandsbassin og udløb udgøre et areal på ca. 65,2 ha, inklusiv de 
allerede separatkloakerede deloplande 2C31 og 2C35. Heraf udgør det befæstede areal ca. 28,3 ha. Nedenfor 
er den maksimale stofudledningen til Goldbækken beregnet. Beregningen er udført for det fremtidige 
scenarie, hvor hele oplandet er befæstet til den maksimale tilladte befæstelsesgrad. 

Udledningen af COD, SS, Total-N og Total-P er beregnet på baggrund af anbefalede typetal fra Miljøstyrelsen1. 

6.3 Ikast-Brande Spildevand A/S/privat anlæg
Kloakledninger og regnvandsbassin 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 ikke 
betales yderlige kloaktilslutningsbidrag.

1 Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb, Miljøprojekt Nr. 610 2001, Miljøstyrelsen

Areal 
Hektar

Befæstel-
ses grad

Nedbør 
(N) (mm)

Kloak Vand 
(m3/år) (N)

COD 
(kg/år) (N)

SS (min-max) 
(kg/år) (N)

Total-N 
(kg/år) (N)

Total-P 
(kg/år) (N)

65,2 0,43 850 Separat 204.373,6 12.084 7250-24168 484 121
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7 Miljøvurdering af planer og programmer
7.1 Begrundelse for afgørelse
Ikast-Brande Kommune har samtidig med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes 
gældende spildevandsplan 2010-2021 ”Ændring i kloakeringsprincip mellem Mylius-Erichsensvej og 
Ejstrupholmvej” udarbejdet en miljøscreening af forslaget. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til afsnit 
2, §10 i Miljøvurderingsloven.

På baggrund af miljøscreeningen af tillæg nr. 18 vurderes det, at tillægget kun indeholder mindre ændringer 
af spildevandsplanen, der ikke forventes 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 blev offentliggjort samtidig med forslaget til tillægget og det var muligt, at klage over afgørelsen 
inden for fire uger fra offentliggørelsen.
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8 Planlægningsgrundlag
Tillæg nr. 18 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. 1121 af 3. september 2018
 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:
 Bekendtgørelsen 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. 1470 af 12. december 2017.

Vejledninger m.v.:
 Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelses-

loven kapitel 3 og 4. Vejledning nr. 28, juni 2018.
 Skrift 31
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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.) 
om nødvendigt ved ekspropriation efter 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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10 Bilag 2
Berørte matrikler – Ændring af kloakeringsprincip

Berørte matrikler, alle i ejerlav Brande By, Brande
10ck 10cl 10cs 10cy 10du 10eb 10ec
10eh 10fv 10fæ 10fø 10ge 10gf 10gq
1abe 1abf 1abg 1abh 1abi 1abk 1abl
1abn 1abo 1abp 1abq 1abr 1abs 1abt
1ach 1aci 1ack 1acl 1acm 1acn 1aco
1acp 1acq 1acr 1act 1acu 1acv 1acx
1acy 1acz 1acæ 1acø 1ada 1adb 1adc
1add 1ade 1adf 1adg 1adk 1adl 1adm
1adn 1eh 1ga 1gb 1gc 1gd 1ge
1gf 1gg 1gh 1gi 1gk 1gl 1gm
1gn 1gp 1gq 1gr 1gs 1gu 1gv
1gx 1gy 1gz 1hq 1ip 1iq 1lq
1ls 1mc 1mk 1mo 1mv 1mx 1my
1mz 1mæ 1mø 1na 1nb 1nc 1nd
1ne 1nf 1ng 1nh 1ni 1nk 1nl
1nm 1nn 1no 1nq 1ph 1pi 1pk
1pl 1pm 1pn 1po 1pp 1pq 1pr
1ro 1rv 1rx 1ry 1rz 1ræ 1rø
1sa 1sb 1sc 1tc 1tf 1vp 1vq
1vr 1vs 1vt 1vu 1vv 1xd 1xe
1xh 1xi 1xk 1xl 1xm 1xn 1xo
1xp 1xq 1xr 1xs 1xt 1xu 1xv
1xx 1xy 1xz 1xæ 1xø 1ya 1yb
1yc 1yd 1ye 1yf 1yg 1yh 1yi
1yk 1yl 1ym 1yn 1yo 1yp 1zs
1zt 1zu 1zv 1zx 1zy 1zz 1zæ
1zø 1æa 1æt 1æu 1æv 1æx 1æy
1æz 1ææ 1æø 1øa 1øb 1øc 1ød
1øe 1øf 1øg 1ør 1øs 1øt 1øu
1øv 1øx 1øy 1øz 1øæ 1øø 1aaa
1aab 1aac 1aad 1aae 1aaf 1aag 1aah
1aai 1aak 1aal 1aam 1aan 1aao 1aap
1aaq 1aar 1aas 1aat 1aau 1aav 3ab
3ac 3ad 3ae 3af 3ag 3ah 3ai
3ak 3am 3an 3ao 3ap 3as 3at
3o 3s 3v 3z 3æ 3ø 3aa
5as 5at 5au 5av 5ax 5ay 5az
5ba 5bb 5bd 5be 5bf 5bg 5bh
5bi 5bk 5bl 5bm 5bn 5bo 5bq
5bs 5bx 5by 5bø 5cs 5ct 5cu
5cv 5df 5dz 5ed 5ee 5eg 5eh
5ei 5el 5em 5er 5es 5et 5ev
5ex 5ez 5eæ 5eø 5fd 5ff 5fg
5fk 5fo 5fp 5fq 5fr 5fs 5ft
5fv 5fz 5fæ 5fø 5ga 5gd 5ge
5gf 5gl 5gm 5gn 5go 5gq 5gr
5gs 5gx 5gy 5gz 5gæ 5hb 5hc
5he 5hh 5hi 5hl 5hm 5hn 5ho
5hq 5hr 5hs 5hu 5hv 5hx 5hy
Vejmatrikler, alle i ejerlav Brande By, Brande
7000ah 7000az 7000aæ 7000ba 7000bb 7000bc 7000br
7000bs 7000cb 7000cc 7000cg 7000ci 7000m 7000t
7000ø


