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Forord 
Tillæg nr. 14 til "Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021" omhandler 2 
kloakoplande i Klovborg, der skal reduceres i areal i den gældende spildevandsplan, for 
at afspejle Ikast-Brande Kommunes gældende Kommuneplan. 
 

Høring af forslag til tillæg og tidsfrist 
Forslag til tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - ”Om-
råder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen” har været fremlagt i 8 ugers høring på 
Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Høringsfristen udløb den 26. januar 2017. Dermed 
er tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan endeligt vedtaget, 
og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 
 
Der er i høringsfasen ikke kommet bemærkninger eller indsigelser til tillæg nr. 14 til den 
gældende spildevandsplan. Når tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan det ikke 
påklages til anden myndighed jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3. 
 

Baggrund 
Tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 er udar-
bejder for at udtage dele af kloakoplandene 3G17 (spildevandskloakeret) og 3G20 (sepa-
ratkloakeret) i Klovborg. Kloakoplandene skal tilpasses den gældende Kommuneplan hvor 
områderne har været udlagt til boligområde og blandet bolig og erhverv, men nu er ud-
taget. 

 

Berørte matrikler 
• 2ap Gribstrup By, Klovborg 
• 2a Gribstrup By, Klovborg 
• 7ft Klovborg By, Klovborg 

 
At dele af de 2 kloakområder udtages af spildevandsplanen betyder, at der ikke længere 
er planlagt en fremtidig offentlig kloakering af områderne.  
 

Planlægningsgrundlag 
Tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan for 2010 - 2021 er 
udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32. 
 
Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende 
love, bekendtgørelser og vejledninger: 
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Love: 
• Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 

• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbek. nr. 

633 af 7. juni 2010. 

• Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-

områder (Miljømålsloven), jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015. 

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 1533 af 10. de-

cember 2015. 

• Lov om afgift af spildevand, jf. lovbek. nr. 938 af 27. juni 2013. 

 
Bekendtgørelser: 

• Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapi-

tel 3 og 4, nr. 726 af 1. juni 2016. 

 
Vejledninger m.v.: 

• Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttel-

sesloven kapitel 3 og 4, nr. 5 af 1. januar 1999 

 

Eksisterende forhold 
Kloakopland 3G17 og 3G20 er på nuværende tidspunkt omfattet af Ikast-Brande Kom-
munes gældende Spildevandsplan 2010-21. Kloakopland 3G17 er planlagt spildevands-
kloakeret og kloakopland 3G20 er planlagt separatkloakeret. En del af både kloakopland 
3G17 og 3G20 er udtaget af Kommuneplanen. 
 
Kloakopland 3G17 er en del af kommuneplanramme nr. 20.B7.1 – Reduktion af ramme-
udlæg, Klovborg. Den del af kloakoplandet der er omfattet af den gældende kommune-
plan er planlagt til at rumme blandet bolig og erhverv. Området ligger i landzone. 
 
Kloakopland 3G20 er en del af kommuneplanramme nr. 20.B1.1 ”Boligområde, Kløver-
marken, Grønnevænget og Lupinmarken, Klovborg”. Området omfatter en del eksiste-
rende bebyggelse syd og øst for kloakopland 3G20. Hele kommuneplanområdet er udlagt 
til boligbebyggelse. Områderne med den eksisterende bebyggelse ligger inden for byzo-
ne, og den del der endnu ikke er bebygget er endnu omfattet af landzone.  
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En del af kloakopland 3G17 omfatter en privat matrikel, hvor der ligger en beboelses-
ejendom. Den resterende del af kloakoplandet samt kloakopland 3G20 dyrkes i dag land-
brugsmæssigt, hvilket der ikke ændres på med vedtagelse af dette tillæg til Ikast-Brande 
Kommunes gældende Spildevandsplan. Derfor er forholdene til følgende parametre ikke 
undersøgt yderligere. 
 

• Jordbund 
• Grundvand 
• Boringer 
• Beskyttede naturtyper 
• Natura 2000 områder 
• Bilag IV arter 
• Vandløb 

 

Fremtidige forhold 
At området ikke længere er omfattet af Spildevandsplanen betyder at den eksisterende 
ejendom på matrikel 2a Gribstrup By, Klovborg ikke længere er planlagt offentlig kloake-
ret. Det betyder, at når det nuværende spildevandsanlæg på sigt skal skiftes ud, vil der 
ikke være mulighed fr tilslutning til offentlig kloak mod betaling af tilslutningsafgift, men 
der vil skulle etableres nyt privat spildevandsanlæg. 
 
Det samme gør sig gældende for eventuel fremtidig bebyggelse i områderne. Her vil bå-
de spildevand og overfladevand skulle håndteres af grundejer selv ved etablering af pri-
vate spildevandsløsninger.  

Miljøvurdering af planer og programmer 

Begrundelse for afgørelse 
Ikast-Brande Kommune har samtidig med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 14 til 
Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 ”Områder i Klovborg ud-
tages af Spildevandsplanen, udlægning af nyt område i spildevandsplanen udarbejdet en 
miljøscreening af forslaget. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til kapitel 3 i Miljø-
vurderingsloven. (Lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015 om miljøvurdering af 
planer og programmer). 
 
På baggrund af miljøscreeningen af tillæg nr. 14 vurderes det, at tillægget kun indehol-
der 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 miljørap-
port og miljøvurdering i henhold til i bekendtgørelse af lov nr. 1531 af 8. december 2015 
om miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Afgørelsen annonceres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den 1. december 2016. 
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Klage og tidsfrist 
Kommunens afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljørapport og miljø-
vurdering af tillæg nr. 14 til Spildevandsplanen kan påklages. Alle kan klage over afgø-
relsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagebestemmelserne fremgår endvidere af § 
16 i Miljøvurderingsloven. 
 
Du har mulighed for at få aktindsigt. Det vil sige du har mulighed for at se dokumenter-
ne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis du ønsker aktindsigt, skal du henvende 
dig til Ikast-Brande Kommune. 

Klagevejledning 
Kommunens afgørelse, om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport og miljøvurdering 
i henhold til Miljøvurderingsloven, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 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 udløber således den 29. december 2016. 
 
Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med en 
væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisatio-
ner i overensstemmelse med lovens §§ 99 og 100. afgørelsen kan ikke påklages af lokale 
afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. § 100 stk. 4. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen medmindre Natur- og Mil-
jøklagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96. 
 
En eventuel klage skal indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Gå ind på 
Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Under overskriften ”klageporta-
len” vælger du ”link via borger.dk” (som privatperson) eller ”link via virk.dk” (som virk-
somhed). Log herefter på med NemId og følg vejledningen på skærmen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle klagen. Geby-
ret betales med betalingskort i klageportalen. Pengene sendes retur, hvis der gives med-
hold i klagen.  
 
Hvis der er særlige grunde til ikke at klage via klageportalen, kan der sendes en begrun-
det ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande kommune. Kommunen sender ansøgningen 
videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør om der kan gives fritagelse fra at bruge 
klageportalen.  
 
Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der 
er modtaget klager over afgørelsen. 

http://www.nmkn.dk/
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