
 

  

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

8. september 2017 

 

Sagsnr.: 2017-4160 

Sagsbehandler: 

Sissel Christine Haar 

Olesen 

sole@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 23 57 

 

KS. Peter B. Jørgensen 

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

Thomas Aabling 

Thomas Aabling Vandmiljø 

Klosterbakken 10 

3500 Værløse 

e-mail: ta@tav.dk  

 

 

 

  

Dispensation (lovliggørende) fra naturbeskyttelseslovens § 3 

til beluftning af sø ved Elledamsvej/Frederikslundvej, 2840 

Holte  

 

Der gives med nærværende afgørelse lovliggørende dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til beluftning af sø beliggende på seks 

privatejede matrikler på hhv. Elledamsvej og Frederikslundvej i Holte.  

 

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse 

nr. 934 af 27/06/20171 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  

 

Beluftningen er iværksat i juli 2017. 

 

Nærværende dispensation gives derfor som lovliggørende 

dispensation, men behandles som var der tale om en forudgående 

dispensation jf. Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 

beskyttede naturtyper (Miljøministeriet juli 2009).  

 

 

Berørte matrikler og ejerforhold 

Afgørelsen omfatter seks matrikler tilhørende seks forskellige ejere på 

følgende adresser: 

 Frederikslundvej 10, 2840 Holte, matr. nr. 1agb, Ny Holte. 

 Frederikslundvej 12, 2840 Holte, matr. nr. 1cbu, Ny Holte. 

 Frederikslundvej 14, 2840 Holte, matr. nr. 1alh, Ny Holte. 

 Frederikslundvej 16, 2840 Holte, matr. nr. 1apd, Ny Holte. 

 Elledamsvej 4, 2840 Holte, matr. nr. 1aod, Ny Holte. 

 Elledamsvej 6, 2840 Holte, matr. nr. 1bæz, Ny Holte. 

 

Beliggenheden af søen fremgår af bilag 1.  

 

                                                
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192144 

 

mailto:ta@tav.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192144
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Ansøgers oplysninger 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysninger i ansøgning af 29. 

august 2017. Ansøgningen er sendt af Thomas Aabling fra 

Ingeniørfirmaet Thomas Aabling Vandmiljø på vegne af de seks sø-

ejere.  

 

Ansøgningen resumeres kort herunder. 

 

Ansøger oplyser at søen er præget af en intern fosforbelastning og har 

en meget kraftig plantevækst af ikke-rodfæstede vandplanter, der 

danner et 5-10 cm tykt tæt dække på vandoverfladen, som lukker af for 

lys og luft om sommeren. Samtidig er søen vindbeskyttet og uden 

betydelig omrøring af vandmassen. Det resulterer i at det meste af 

vandsøjlen er iltfri ca. halvdelen af året. 

 

Beluftningen med atmosfærisk luft vil ilte vandet, dels ved hjælp af 

opløsning af  luftboblerne i søvandet, dels ved den forøgede omrøring af 

vandmassen, hvor iltfattigt bundvand flyttes op til overfalden og iltes i 

kontakt med atmosfæren. 

Det forventes at beluftningen vil være nødvendig det meste af året, på 

nær 2-3 vintermåneder.  

Beluftningen består af en 100 l/min 220 volt el-luftpumpe på land med en 

slange ud til en diffusor på bunden, der blæser små luftbobler i vandet. 

Luftpumpen brummer under 45 dB, svarende til midt mellem tale (60dB) 

og visken (30dB). 

 

Der er en stor iltgæld i sedimentet bestående af et tykt lag af uomsat 

organisk stof, der ligeledes skal iltes og omsættes før iltforholdene bliver 

naturlige igen. 

På baggrund af erfaringer fra beluftning af andre søer og den store 

mængde uomsat organisk stof på bunden, vurderer ansøger, at 

beluftningen vil vare i 10-20 år, før søen selv er i stand til at opretholde 

iltede forhold.  

 

Beskrivelse af området 

Søen ligger omkranset af private villahaver og har et areal på ca. 2.000 

m². Den maksimale vanddybde er 3 m, mens den gennemsnitlige 

vanddybde er ca. 2 m.  

Søen har intet egentligt tilløb, men modtager vand fra de 

omkringliggende haver. Den har et afløb til jernbanegrøften i nord, men 

der er kun afløb fra søen i særlige tilfælde, fx ved skybrud eller perioder 

med længerevedvarende nedbør. 
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Internationale naturbeskyttelsesinteresser 

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis 

levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. 

Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, 

fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m.  

I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, 

som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, 

betyder efter Naturstyrelsens vurdering, at såvel planterne som 

planternes voksesteder skal beskyttes.  

 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfattet af 

bilag IVa eller bilag IVb i søen.  

 

Det ansøgte har ingen indflydelse på Natura 2000-områder. 

 

Forvaltningens vurdering 

Det er forvaltningens vurdering, at beluftningen kan være med til at 

forbedre den økologiske tilstand i søen og give mulighed for et naturligt 

og mere varieret dyre – og planteliv.   

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27/06/2017 

om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 

 Hvis det i ansøgningen beskrevne beluftningsanlæg med tiden skal 

udskiftes grundet slitage el. lign., skal det nye anlæg være af samme 

type og format. Ønskes det at udskifte med et væsentligt anderledes 

anlæg, skal Rudersdal Kommune ansøges herom. 

 Hvis det på noget tidspunkt ønskes at udvide beluftningen af søen 

med fx yderligere et anlæg, skal Rudersdal Kommune ansøges 

herom. 
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Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside  

den 8. september 2017. 

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
 
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, 
som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt 
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt 
visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 
bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse.  
 
Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 
andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7. 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 
900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 
(2016-niveau).  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 
opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. 

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 
gebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 
fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring. 
 
Klagefristen udløber fredag den 6. oktober 2017 
 
 
Søgsmålsvejledning 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 88. 

 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 

muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er 

afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  
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Forældelse af dispensationen 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder 

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

  

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

       Maria Cathrine Nielsen                                     

       Natur, Park og Miljøchef 

 

 

 

Bilag: 

1 Oversigtskort over søen 

 

 

Kopi til:  

De seks søejere: 

 Jes Taulbjerg og Anne Rasmussen, Frederikslundvej 10, 2840 

Holte. 

 Ivan Ring Nielsen, Frederikslundvej 12, 2840 Holte. 

 Martin Vorms Haslev-Hansen, Frederikslundvej 14, 2840 Holte. 

 Jan Christian Møgelberg Hansen, Frederikslundvej 16, 2840 

Holte. 

 Per Billesbølle og Charlotte Holt Billesbølle, Elledamsvej 4, 2840 

Holte. 

 Henrik Wiese Asnæs og Kristina Gry Wiese Asnæs, Elledamsvej 

6, 2840 Holte. 

 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 

mst@mst.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget 

nbu@botaniskforening.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, dnrudersdal-

sager@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 

København V, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland rudersdal@dof.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:nbu@botaniskforening.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rudersdal@dof.dk
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 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 

post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, 2970 

Hørsholm, post@museumns.dk 

 Rudersdal kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
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