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Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær 
sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed dispensation til etablering af overløb (rørledning) fra 

eksisterende regnbed til en temporær sø i fredskov på matr. nr. 1a Dronninggård, 

Ny Holte i Rudersdal Kommune. Projektets placering og omfang fremgår af 

nedenstående orthofoto og kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over placeringen af regnbed (blå prik) og sø (rød prik) på matriklen. 

Kortet til højre viser matriklens placering ved Holte og Furesø, samt Natura2000 

område nr. 139 (gul markering). 
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Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt i mail fra Rudersdal Kommune den 

22.december 2017. 

2. Hvis anlægget forfalder eller brugen ophører, skal den etablerede rørledning, 

inkl. brønde, fjernes. 

 

Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov, da det berørte areal er begrænset. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11 stk. 1 og § 39 i skovloven 

(lovbekendtgørelsen 122 af 26. januar 2017) og § 2 i bekendtgørelsen om 

erstatningsskov (bekendtgørelse nr. 853 af 27. juni 2016). 

 

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Kommunen kan oplyse 

hvilke andre tilladelser, der eventuelt er nødvendige.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. skovlovens § 42. 

Fortidsminder 

Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal ud være 

opmærksom på følgende bestemmelser i muserumsloven: 

 § 25, hvor den, for hvis regning jordarbejde skal udføres, forud for 

igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske 

museum om en udtalelse med stillingtagen til, om arbejder indebærer risiko 

for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. 

 § 27, hvorefter jordarbejder skal standses ved fund af spor af menneskelig 

virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, 

konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, graver og gravpladser, flytbare 

genstande og monimenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. 

Eventuelle fund skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. 

 

Redegørelse for sagen 

Miljøstyrelsen modtog den 22. december 2017 en ansøgning fra Rudersdal 

Kommunen om tilladelse til at føre overløb, via en rørledning, fra et eksisterende 

regnbed til en temporær sø, begge beliggende i fredskov. 

 

Regnbedet er etableret i forbindelse med parkeringsareal ved en institution, og  

modtager overfladevand fra tage og andre befæstede arealer. 

Nedsivningstilladelsen for regnbedet er ophævet og der er derfor behov for at 

kunne bortlede vand i perioder. Der ansøges om at etablere en rørledning, inkl. 2 

brønde, fra regnbedet til søen. Det forventes at kunne gennemføres uden at fælde 

træer. 

 

Kommunen ønsker også at genskabe de naturlige hydrologiske forhold omkring 

den temporær sø.  

 

Rudersdal Kommune har søgt om udledningstilladelse fra regnbedet til søen, samt 

om nedsivningstilladelse.  
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EF habitatarter 

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til forekomst af Bilag IV arter i området. 

Natura2000 område 
Arealet ikke beliggende i et Natura2000-område, men ligger tæt på Natura2000 

område nr. 139 ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”.  

 

Dispensation fra fredskovspligten vurderes ikke at indebære en forringelse af 

naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre betydelig forstyrrelse af arter, 

som området er udpeget for.   

Begrundelse for afgørelsen 

Efter skovlovens § 11, stk. 1 (LBK nr. 122 af 26. januar 2017) må der på 

fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres 

terrænændringer eller anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter 

§ 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det. 

 

Praksis for dispensationer er meget restriktiv. I praksis gives kun tilladelse, hvis 

der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til 

overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare 

arealet som fredskov. 

 

I denne sag er der tale om et samfundsmæssigt vigtigt projekt, der ikke kan 

placeres uden for fredskov. Det berørte fredskovsareal er endvidere beskedent. 

 

Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for 

projektet. 

 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives tilladelse til etablering af 

rørledningen, med to brønde, til afledning af overflade vand fra regnbed til søen i 

Piil Skov. 

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Følgende er klageberettigede: 

 

 Adressaten for afgørelsen.  

 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.  
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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 NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 

har truffet afgørelsen. 

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 

virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 

Vejledning om klageregler og gebyrordning i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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. 

 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over 

afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har 

truffet afgørelse eller bestemmer andet.   

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens er meddelt. 

 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Johansen 

Miljøstyrelsen Storstrøm 

kirjo@mst.dk  
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Kopi sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening; CVR: 60804214  

 Dansk Botanisk Forening; nbu_sj@botaniskforening.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening; CVR: 54752415 

 Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling; rudersdal@dof.dk   

 Friluftsrådet, Storkøbenhavn Nord; 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

 Lepidopterologisk Forening: graubaek@live.dk 

 Museum Nordsjælland: post@museumns.dk  

______________________________ 

 

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljø- 

og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og 

beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december 2017). 
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