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TILLADELSE TIL MEBENYTTELSE AF EKSISTERENDE DRÆN OG UDLED-
NINGSTILLADELSE TIL  
BJØRNDAL BÆK. 
 
Ejeren af Stokhøjvej 5 har søgt om tilladelse til at koble tagvand fra et nyt maskinhus til en 
eksisterende drænledning med afløb til Bjørndal Kær via Bjørndal Bæk.  
 
Struer Kommune meddeler tilladelse til at medbenytte det eksisterende dræn samt udled-
ningstilladelse til det private vandløb Bjørndal Bæk. 
 
 
Vilkår for afgørelsen 
 
Vilkår efter vandløbsloven – Medbenyttertilladelse 
 

1. Der må maksimalt ledes 5,4 l/s til det eksisterende dræn. 
 

2. Op- og nedstrøms liggende ejere af drænledningen må ikke blive påvirket negativt 
i forhold til afstrømningen. 

3. Ethvert ansvar som følge af tilkoblingens tilstedeværelse påhviler ansøger. 
 

4. Hvis der bliver ændret på tilkoblingen, rørdimensionen eller andet i forbindelse 
med benyttelsen, skal Struer Kommune kontaktes forinden. 
 

5. Hvis der skal udføres reparation af drænledningen i fremtiden, skal udgiften til det-
te fordeles mellem medbenytterne af drænledningen ud fra en fordelingsnøgle, dog 
således at ansøger står for den del, der vedrører arealer hørende under Hovedvej-
en 54.  
 

6. Ansøger skal erstatte det tab, som medbenyttelsen af det eksisterende dræn kan 
medføre. 
 

7. Alle udgifter til det ansøgte afholdes af ansøger. 
 

 
Tilladelsen til tilslutning af tagvand til eksisterende dræn er meddelt efter vandløbslovens 
§§ 5 og 63, da drænledningen er anlagt for en bestemt kreds af grundejere og med et for-
mål, der ikke omfatter det ansøgte jf. § 5 i vandløbsloven. 
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Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven – Udledningstilladelse 
 

7. Der må ikke ledes husspildevand eller processpildevand til drænet. 
 

9. I tilfælde af uheld eller spild, der kan give øget afledning af vand eller forurenende 
stoffer, skal dette omgående indberettes til Struer Kommune. 
 

10. Der skal indsendes en plantegning med angivelse af placering og dimension på 
alle de afløb, der har forbindelse til udledningspunktet på drænet, når projektet er 
gennemført. 
 

 
Tilladelsen til udledning til Bjørndal Bæk er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens1 § 28. 
 
Hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år efter den er meddelt, bortfalder tilladelsen. 
 
Opfølgning 
Du skal kontakte Struer Kommune enten pr. mail eller pr. brev, når du går i gang med ar-
bejdet. Du skal også kontakte os, når du er færdig med arbejdet. 
 
Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Kasper Obel Kristensen har søgt om tilladelse til at aflede tagvand fra et nyt maskinhus på 
378 m2.  
 
Der vil blive afledt regnvand fra et tagfladeareal på 459 m2.  
 
Tagvandet ønskes ledt til en eksisterende drænledning.  
 
Struer Kommunes vurderinger/begrundelse for afgørelsen 
Den årlige vandmængde fra tagfladerne har Struer Kommune beregnet til 459 m3, idet der 
falder i gennemsnit 930 mm regn i Struer Kommune pr. år. Dette vil svare til en afledt 
mængde vand på 5,4 l/sek. 
 
Der er i forbindelse med ansøgningen om medbenyttelse indhentet medbenyttererklærin-
ger og efterfølgende foretaget partshøring.  
 
Da der under partshøringen af medbenytterne ikke er indkommet indsigelser, er det vurde-
ret, at det af hensyn til kapaciteten i drænet ikke er nødvendigt at stille krav om forsinkelse 
af udledningen af tagvandet. Der stilles vilkår om, at der ved fremtidige arbejder på dræ-
net, skal foretages en fordeling af udgifterne hertil mellem medbenytterne efter en forde-
lingsnøgle. 
 
Hydraulisk kapacitet i Bjørndal Bæk 
Drænet afvander til toppen af Bjørndal Bæk. 
 
Struer Kommune har ikke viden om den hydrauliske kapacitet i Bjørndal Bæk men ved 
med sikkerhed, at Bjørndal Bæk, ud over drænvand fra det omtalte dræn, også tilføres 
drænvand fra øst.  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Den hydrauliske merbelastning (den mængde ekstra tagvand), der tilføres bækken vil der-
for være forsvindende lille i forhold til det øvrige drænvand, og da der sker en forsinkelse i 
drænet, vil en eventuel hydraulisk merbelastning ved drænets udløbspunkt i Bjørndal Bæk 
være uden betydning for bækken. 
 
Spildevandsplan 
Af Struer Kommunes spildevandsplan 2020-2027 fremgår det, at tagvand fra større er-
hvervsbygninger i det åbne land som udgangspunkt skal føres til faskiner. Ved udvidelser 
og ændringer af eksisterende forhold kræves, at der gives en nedsivnings- eller udled-
ningstilladelse. 
 
Det er vurderet, at der kan meddeles en tilladelse til at slutte tagvand til dræn, da der ligger 
et eksisterende dræn i umiddelbar nærhed af den planlagte placering af maskinhuset. 
 
Vandplaner 
Bjørndal Bæk er ikke målsat i de nugældende vandområdeplaner.  
 
Ud fra en tidligere forundersøgelse omkring et vådområde ved Bjørndal Kær, antages det, 
at Bjørndal Bæk afvander til vandområdet Bjørndal Kær, der har udløb til Nissum Bredning 
ved gennemsivning af strandvolden.  
 
Nissum Bredning er i vandområdeplan 2015-2021 målsat til god økologisk tilstand. På an-
søgningstidspunktet betegnes den nuværende samlede økologiske tilstand i Nissum Bred-
ning som ringe. 
 
En stor trussel mod opnåelsen af en god økologisk tilstand i Nissum Bredning er kvælstof-
tabet fra de dyrkede arealer.  
 
Det er udelukkende regnvand fra tagflader, der bliver udledt til drænsystemet. Indholdet af 
næringsstoffer i tagvandet vil være lavt i forhold til de næringsstoffer, der udledes fra det 
øvrige drænvand, der er koblet på samme drænledning. Tagvandet vil ikke indeholde mil-
jøfarlige forurenende stoffer. 
 
Nissum Bredning er som resten af Limfjorden ikke hydrologisk overbelastet.  
 
Derfor er den samlede vurdering, at udledningen af tagvandet, ikke vil have en væsentlig 
negativ indflydelse på muligheden for at opnå god økologisk tilstand i Nissum Bredning. 
 
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder)  
Det antages, at Bjørndal Kær har udløb til Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nis-
sum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der ved udløbet består af Habitatområde nr. 28 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 28. 
 
Vandet, der ledes til drænet, er udelukkende tagvand og indeholder derfor ingen miljøfarli-
ge stoffer og kun en lille mængde næringsstoffer. 
 
Udledningen vil ikke medføre forstyrrelser af fugle og havpattedyr. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er følgende: 
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Figur 1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 28. 

Af den seneste basisanalyse (revision 2022-2027) fremgår det, at fiskeri, sejlads og tilførs-
len af næringsstoffer anses for at være trusler mod naturtilstanden. 
 
Det er vurderet, at projektet ikke vil medvirke til at forstærke ovenstående trusler. 
 
Derfor er den samlede vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, kan påvirke de to habitatområder væsentligt. 
 
Habitatdirektivets bilag IV arter 
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- 
og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og 
nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arter-
nes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges. 
 
Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere 
økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalom-
råde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe 
den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme ni-
veau. 
 
Følgende arter forekommer og kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 
Spidssnudet frø 
Stor vandsalamander  
Strandtudse 
Odder 
Birkemus 
Markfirben 
Ulv 
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Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brunflager-
mus)  
 
Kommunen vurderer at projektet vil have en neutral effekt på ovenstående arter, da det 
hverken medfører forstyrrelser eller ændret fødegrundlag for arterne i området. 
 
Struer Kommune vurderer, at der i projektområdet kan forekomme de fleste af de ovenstå-
ende flagermus. Men projektet vil ikke ændre eller forstyrre fødegrundlaget for flagermu-
sene og derfor vurderer Struer kommune, at projektet vil have en neutral effekt på flager-
musene. 
 
Samlet vurderes projektet derfor ikke at have en væsentlig påvirkning på nogle af de 
ovenstående arter. Områdets økologiske funktionalitet for bilag IV arter vurderes ikke at 
blive forringet af projektet. 
 
Beskyttet natur 
Drænet hvor tagvandet ledes til afvander til Bjørndal Bæk. Langs med Bjørndal Bæk ligger 
der blandt andet overdrevsarealer, engarealer og moser beskyttet efter § 3 i naturbeskyt-
telsesloven. Da der vil være uændret forsinkelse på vandet i den rørlagte strækning, vil 
den maksimale mængde vand, der kan blive ledt til vandløbet pr. tidsenhed, være uæn-
dret.  
 
Bjørndal Bæk er ikke et § 3 beskyttet vandløb men er omfattet af krav om 2 meter bræm-
mer. 
 
Det er derfor Struer Kommunes vurdering, at vandføringen i Bjørndal Bæk ikke ændres og 
at der, som følge af projektet, ikke vil ske en væsentlig ændring af tilstanden af de § 3 are-
aler, der ligger langs med Bjørndal Bæk. 
 
Det er også vurderingen, at projektet ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af 
Bjørndal Kær. 
 
Museumsloven 
Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes (museumslovens2  
§ 27, stk. 2), hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samti-
dig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 10. 
 
Økonomi 
Ansøger afholder alle udgifter til det ansøgte.  
 
Privatretlige aftaler og servitutter 
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. 
 
Naboerklæring om medbenytterret  
Alle, som leder vand til en rørledning, er medbenyttere af den pågældende rørledning. Alle 
som ønsker at aflede overfladevand, tagvand eller drænvand til en rørledning vil blive be-
tragtet som en medbenytter. 
 
Det ansøgte kræver derfor en tilladelse til medbenyttelse inden anlægsarbejdet sættes i 
gang. Ansøgningen skal sikre, at det ansøgte ikke vil medføre en konsekvens for de, der i 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (Museumsloven). 
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forvejen leder vand til rørledningen.  
 
Struer Kommune har samtidigt med ansøgningen modtaget en erklæring fra de medbenyt-
tere, som alle leder vand til samme drænsystem og private vandløb. 
 
Struer Kommune har på baggrund af disse konstateret, at der er enighed blandt de berørte 
medbenyttere om, at det ansøgte kan accepteres og at de økonomiske forhold er afklaret. 
 
Partshøring 
Et udkast til afgørelsen har været i 14 dages høring hos ansøger og følgende medbenytte-
re af drænledningen og det private vandløb:  
 
Medbenyttere af drænledningen 
Henrik Riis Villesen, Lyngs Kirkevej 7, Thyholm 
Kim Brændgård Holm, Ibstedvej 20, Thyholm 
Jens Kresten Bach-Mose, Hovedvejen 54, Thyholm 
 
Lodsejere langs med Bjørndal Bæk 
Carsten Hvid Madsen, ejer af 3e Bjørndal By, Odby og 41 Flovlev By, Hvidbjerg. 
BK A/S, ejer af matr.nr. 3f Bjørndal By, Odby. 
Thomas Lønstrup Graugaard, ejer af matr.nr. 1g Flovlev By, Hvidbjerg 
Christian Binderup og Zandra Pinderup Pedersen, ejer af matr.nr. 1f Flovlev By, Hvidbjerg 
Rene Munk Olesen, ejer af matr.nr. 4a Flovlev By, Hvidbjerg 
Kurt Andersen Sjøgaard, ejer af matr.nr. 9i Flovlev By, Hvidbjerg 
Søren Agergaard Thing, ejer af matr.nr. 9c Flovlev By, Hvidbjerg 
Christian Riis Sindberg, ejer af matr.nr. 42c Flovlev By, Hvidbjerg 
Jan Tang Olsen, ejer af matr.nr. 5b Flovlev By, Hvidbjerg og 1af Odby By, Odby 
 
Der er indkommet ét høringssvar. Struer Kommune har vurderet, at høringssvaret ikke 
ændrer på de konkrete vurderinger i sagen. Der er dog foretaget enkelte tilretninger i vur-
deringsafsnittet i forhold til det udsendte høringsudkast.  
 
Der er sendt et særskilt svar til høringsparten. 
 
Lovgivning 
Udledningstilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 og kan ikke påklages 
til anden administrativ myndighed, da tilladelsen kun omfatter tagvand (spildevandsbe-
kendtgørelsens3 § 18 pkt. 3). 
 
Medbenyttertilladelsen er meddelt efter vandløbslovens4 §§ 5 og 63 og kan påklages. 
 
Tilladelsen er gældende 3 år fra dags dato. Er tilladelsen ikke udnyttet inden 3 år, bortfal-
der den. 
 
Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Andre 
tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige at indhente. 
 
 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb 
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Offentliggørelse 
Afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 18. januar 
2022. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen om udledningstilladelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Afgørelsen om medbenyttertilladelse kan du klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klageberettiget er 

 ansøger 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem 
Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 15. 
februar 2022.  Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, 
kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis medbenyttertilladelsen bliver 
påklaget, må den ikke udnyttes medmindre klagenævnet beslutter andet. 
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside – www.nmkn.dk. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter annonceringen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Fog 
Ingeniør 
Center for Plan og Miljø 
 
 
Bilag 
Bilag 1 - Oversigtskort  
 
 
Tilladelsen er sendt til: 
Ansøger 
De partshørte parter til orientering 

http://nmkn.dk/klage/gebyr-for-at-klage/
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Bilag 1 - kort over projektområde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigtskort med vandveje ved skybrud angivet fra ansøgers ejendom til recipient


