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Dispensation til oprensning af sø efter regnvandsbassin ved 

Byager Vænge. 

Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven § 3 til oprensning af sø beliggende på matr. nr. 

3co, Kajerød By, Birkerød. Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 

stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 240. af 13/03/20191 om naturbeskyttelse 

med senere ændringer. 

 

 
Foto 1 

 

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  
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Berørte matrikler 
Afgørelsen omfatter matr. 3co, Kajerød By, Birkerød ejet af 
Boligselskabet Birkebo, Byager Vænge 50-56, 3460 Birkerød. 
Beliggenhed fremgår af Foto 1 og bilag 1.  
 

Baggrund og ansøgning  
Dispensationen er givet på grundlag af fuldmagt fra Boligselskabet 

Birkebo og oplysningerne i din ansøgning på vegne af Novafos af 5. maj 

2020, samt yderligere oplysninger af mail d. 28. maj 2020. Fuldmagt se 

bilag 2 

Af ansøgningen fremgår det, at Novafos ønsker at oprense søen 

nedstrøms regnvandsbassinet, fordi der i forbindelse med anlæg af 

regnvandsbassinet opstrøms er aflejret sediment i søen og derudover 

den naturlige sedimentophobning gennem årene fra 1968. 

Oprensningen vil ske ved at tømme søen for vand, grave sedimentet op 

og bortkøre det. En blandprøve viser, at sedimentet er uforurenet, klasse 

1. Idet sedimentet er uforurenet, er det op til entreprenøren at beslutte 

hvad der skal ske med det efter bortkørsel. 

Formålet er, at en oprensning vil have en gunstig effekt på 

naturforholdene ved forbedret vandkvalitet og en deraf følgende 

forbedring af naturkvaliteten i søen, med bedre levevilkår for padder, 

insekter og andre organismer knyttet til søen. 
Samtidig ansøges om udskiftning af det eksisterende rørudløb med et 

betonstøbt udløb der gør at risten vil placeres lodret. Denne form for 

udløb laves efter mål, så den passer til det aktuelle terræns form og 

anlæg. Ved Byager Vænge sø bliver betonen-delen ret lille, for terrænet 

er ikke stejlt og kanalen, som udløbet står i, er smal. Afstanden mellem 

tremmerne i risten vil være 5 cm. Udløbskoten af røret bliver den samme 

som den nuværende rist - så der ændres ikke i de hydrauliske 

afløbsforhold.  

Formålet med at udskifte rørudløbet er at hindre oversvømmelsesrisko 

ved ekstra vandtilførsel, da den eksisterende rist nemt stopper til. 

De forudsættes at det ansøgte udføres som beskrevet i 

ansøgningsmaterialet, samt senere fremsendte supplerende oplysninger 

dog under iagttagelse af vilkårene jf. afsnit herom.  

Beskrivelse af området 
Søen er en næringsrig sø med et areal på over 100 m2 og er derfor 

omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder at der ikke uden 

dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven må foretages en 

ændring af tilstanden. 
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Byager Vænge sø er en tidligere mose, formodentlig gravet ud som 

erstatning af to opfyldte vandhuller i ca. 1968. Der er et udløb i den 

vestlige side og et tilløb på den sydlige del af søen. Tilløbet modtager 

vand fra et regnvandsbassin sydøst for søen. Dette regnvandsbassin 

blev etableret i 2019/2020 i forbindelse med separatkloakering af ny 

bebyggelse. Regnvandsbassinet opstuver og forsinker regnvandet, samt 

tilbageholder ler, sand og grus ved at disse partikler sedimenterer ud i 

regnvandsbassinet.  

Sedimenophobningen i søen, som formodet er fra 1968, er på ca. 1 cm 

pr år, hvilket er normalt for småsøer omgivet af træbevoksning. Søens 

faste bund ligger knap 1,5 meter dybt i gennemsnit, og 

maksimumsdybden er 1,85 meter. Herover er der 45 cm sediment, så 

den aktuelle gennemsnitlige vanddybde er 1 meter. Søen er dermed 30 

procent fyldt med sediment. 

Søen er omkranset af park med græsarealer, buske og træer. Søen er 

beliggende i bynære omgivelser med veje og tæt bebyggelse. 

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.  

 

Kommunen har ikke kendskab til, at der i eller omkring Byager Vænge 

sø forekommer arter omfattet af bilag IVa eller bilag IVb. 

 

Det ansøgte har ingen indflydelse på Natura-2000 områder. 

 

Kommunens vurdering 
Det er kommunens vurdering at projektet vi være med til at forbedre den 

økologiske tilstand i søen idet fjernelse af løst bundsediment vil give 

renere vand, bedre iltforhold og bedre bundforhold for vandplanter, 

hvorved der gives gunstige forhold for flere arter i søen.  

En erstatning af nuværende søafløb med et betonstøbt afløb med 

vandretstående rist, vil være af så lille dimension at anlægget ikke vil 

ændre tilstanden i søen væsentlig. Betonen skal være uden 
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miljøskadelige stoffer, se vilkår. Anlægget vil heller ikke ændre på de 

hydrauliske forhold, da koten bliver den samme. Afløbsanlægget vil dog 

forbedre afløb af vand fra søen i spidsbelastninger, da det nye afløb har 

mindre tildens til at tilstoppe. 

Afgørelse  
Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 240. af 13/3/2019 

om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Vilkår  
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Af hensyn til dyrelivet og søen tilstand skal arbejdet udføres i 

perioden 1. oktober – 15 marts. 

 Der må kun oprenses løst sediment, dvs. kun til fast bund. 

 Der må som udgangspunkt ikke graves i bredzonearealet. Hvis det i 

forbindelse med etablering af mere svagt skrånende bredder bliver 

nødvendigt at grave i bredzonen, skal omfanget af afgravningen 

afklares og godkendes af kommunen inden arbejdets udførelse. 

 I den sydlige ende bevares 40 % af den naturlige bredvegetation 
med en bræmme på minimum 0,5 m ude i søen.   

 Det oprensede og afdrænede materiale bortskaffes og deponeres 

efter gældende regler for uforurenet jord. 

 Det skal sikres, at der ikke ledes sediment/slam til udløbet, fx ved at 

indsugningen af vand ved eventuel tømning af søen sker gennem et 

bur/net/filter. 

 Det skal desuden sikres, at afdrænet vand fra det oprensede 

materiale ikke tilledes anden mands ejendom uden dennes 

samtykke. 

 Betonen til udløb skal være uden indhold af miljøskadelige stoffer 

 Afløbskoten til det rørlagte udløb må ikke ændres uden tilladelse fra 

kommunen. 

 Kommunen skal orienteres senest 14 dage efter arbejdets afslutning. 

 Der må ikke efterfølgende udsættes eller fodres fisk, fugle, krebs 

eller andre dyr i søen. Der må ikke opsættes andehuse, foderflåder 

eller lignende i eller ved søen. 

 Der må ikke udføres gødskning eller sprøjtning inden for en afstand 

af 10 m fra søen. 

 Der må ikke opsættes broer eller lignende inden for det § 3-

beskyttede område. 
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 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæsker, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild. 
 

Bemærkninger 
Kommunen gør opmærksom på, at nærværende dispensation alene 

gælder naturbeskyttelsesloven og at der kan være andre tilladelser. 

 

Fortidsminder  
Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal 

arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal 

meddeles til det lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - 

Hørsholm, Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40. 

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.  

 

Offentliggørelse og klagevejledning  
Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside  

 

Mandag den 29-06-2020  
 

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.naevneneshus.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.  
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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. 

 

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. 
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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.  

3. 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.  

 

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 d. mandag d. 27-07-2020 

 

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.  

 

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

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Birgitte Sølvkjær 

Skov- og landskabsingeniør 

Maria Cathrine Nielsen 

Natur, Park og Miljøchef 
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Bilag 

1 Beliggenhed 

2 Fuldmagt 

 

Kopi til:  

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Michael Olesen 

rudersdal@dn.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., 

Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 

København V, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Jens Erik 

Sørensen rudersdal@dof.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 

Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk og oeresund@sportsfiskerforbundet.dk 

 Friluftsrådet, webpostkasse storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

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

gb@brusch.dk 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 

Hørsholm, post@museumns.dk 

 Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk 
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