
 

 

 

 

 

 

Teknik og Miljø 

Klima, Natur og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

www.rudersdal.dk 

 

01 09 2022 

 

Sagsnr.2019-805 

Birgitte Sølvkjær 

Skov- og landskabsingeniør 

bsol@rudersdal.dk 

Dir. tlf. 72 68 23 65 

KS.STE 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

 

Dispensation til jordvarmeanlæg 
Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven § 3 til jordvarmeanlæg på et areal registreret 

som beskyttet overdrev beliggende på Højbjerggårdsvej 63, 2840 

Holte. 

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

nr. 1986 af 27/10/20211 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

 

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

Berørte matrikler 
Afgørelsen omfatter matr.nr. 12b, Øverød By, Søllerød. 

 

Beliggenhed fremgår af foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986 

Rune Barfred 

Højbjerggårdsvej 63 

2840 Holte 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1986
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Foto 1. Beliggenhed 

 

Baggrund og ansøgning  
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 

3. juni 2022, samt din oprindelige ansøgning af 26. november 2018.  

Af ansøgningen fremgår det, at du ønsker at etablere et horisontalt 

jordvarmeanlæg, der skal erstatte to oliefyr. Til nedlægningen af 

slangerne bruges en specialmaskine, der pløjer en smal rende samtidig 

med at slangerne nedlægges i renden, derved undgås opgravning af 

tørv, jordlagene bevares og vegetationen skånes, bilag 1.  

Anlægget udgør 7- 800 meter slange, med en diameter på 40 mm. 

Slangerne bliver lagt i 90 cm dybde, med en indbyrdes afstand på 1 

meter, bilag 2. Den frostvæske der anvendes i anlægget består af IPA-

sprit.  

Slangerne til jordvarmeanlægget ønskes anlagt på et areal øst for 

hovedbygningen, langs golfbanen på ca. 1000 m2. Alternativ 

placeringsområde i haven omkring huset er overvejet, men er ikke 

anvendeligt grundet for lille størrelse og nedsat udbytte af 

jordvarmeanlægget, da arealet er skygget. 
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Bemærkninger 
Da der kan ske en nedkøling af jorden omkring jordvarmeslangerne, 

anbefales en afstand på 1 meter mellem slangerne og en dybde på 90 

cm, derved hindres en temperatursænkning i de øvre jordlag, hvor 

størstedelen af planterødderne befinder sig. Hvorved vegetationen ikke 

påvirkes nævneværdigt.  

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i 

ansøgningsmaterialet, dog under iagttagelse af vilkår i nærværende 

afgørelse jf. afsnit herom. 

 

Beskrivelse af området 
Arealet er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder at der 

ikke uden dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven må foretages 

en ændring af tilstanden.  

Desuden er arealet omfattet af fredningen ’Søllerød Naturpark’ med en 

tilhørende plejeplan 2018-2033, hvor målsætningen er, at udvikle de 

udyrkede arealer og græsningsområder som et lysåbent 

overdrevslandskab.  

I forbindelse med fredningen Søllerød Naturpark, blev der i 2011 

foretaget en grundig registrering af arealerne omkring det ansøgte. Af 

denne registrering fremstår området med flere større, til dels 

sammenhængende overdrev, bilag 3. 

Besigtigelse 

Overdrevsarealet, hvor jordvarmeanlægget ønsket nedgraver, og dets 

omgivelser blev besigtiget af forvaltningen den 11. juli 2022. Det kunne 

konstateres, at der er tale om naturtypen surt overdrev med flere 

karakterarter tilhørende naturtypen. Af arterne kan nævens, græsbladet 

fladstjerne, mark frytle, vellugtende gulaks, liden klokke, alm. 

kællingetand, muse-vikke og hassel. Arealet var dog præget af 

højtvoksende græsser, da det ikke har været afgræsset eller slået. 

Arealet indgår som en del af et større sammenhængende overdrev mod 

syd og vest. En del af Søllerød Golfklubs bane er beliggende 

umiddelbart op mod det ansøgte. 

 

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, 
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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 forekommer arter omfattet af 

bilag IVa eller bilag IVb i eller i nærheden af det ansøgte område eller i 

anlægsområdet.  

 

Det ansøgte er beliggende 300 m fra Natura 2000 område nr. 258 Rude 

Skov og Habitatområde H267. Udpegningsgrundlaget omhandler 

skovnaturtyper som højmose, bøg på mor, ege-blandskov, bøg på muld, 

hængesæk og skovbevokset tørvemose. Der er ingen dyre- eller 

plantearter på udpegningsgrundlaget.  Det ansøgte vil ingen indflydelse 

have på Natura-2000 området og dets udpegningsgrundlag 

 

Kommunens vurdering 
At etablere et jordvarmeanlæg ses som værende en tilstandsændring. 

Det er kommunens vurdering at anlægsarealet har en fin naturværdi 

som surt overdrev og dermed hører under Naturbeskyttelseslovens § 3 

forbud mod en tilstandsændring. 

Det er også kommunens vurdering, at ved at bruge den skånsomme 

anlægsmetode, som beskrevet i ansøgningen, vil være en minimal 

påvirkning af vegetationen, jordbunden og rodzonen. 

Når slangerne bliver lagt i 90 centimeters dybde med 1 meters afstand, 

vil anlæggets forventede nedkøling af jorden være centreret omkring 50 

cm fra slangerne og vil ikke udgøre et problem for vegetationens rødder 

der hovedsageligt ligger i de øverste 25 cm af jordlaget. Endvidere vil en 

dybtliggende slange være mere effektiv med hensyn til varmeindvinding 

om vinteren og dermed følgende nedkøling af jorden. Dette vil være i 

vegetationens hviletid, hvorimod der om sommeren er mere 

varmeindstråling end jordvarmeanlægget forbruger - dette sker i 

vækstsæson. 

Set i lyset af ovenstående, er det kommunens vurdering at jordvarme- 

anlægget på dette konkrete overdrev, ikke vil påvirke naturtypen 

væsentligt hverken i anlægsfasen eller under den vedvarende drift. 

Slangernes levetid forventes at være mellem 50 til 100 år. 

Afgørelse  
Kommunen giver hermed dispensation til etablering af jordvarmeanlæg. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 

af 27/10/2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 
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Dispensationen gives med en række vilkår. 

 

Vilkår 

• Arbejdet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og skal 

foregå indenfor det i bilag nr. 4 afmærkede område 

• Ved til- og frakørsel til anlægsområdet skal der tages hensyn til 

de nærliggende beskyttede arealer, om nødvendigt ved udlæg af 

køreplader 

• Arbejdet skal udføres i efteråret/vinteren når planternes 

vækstsæson er på lavt niveau 

• Jordvarmeslangerne skal have en indbyrdes afstand på 1 meter 

og nedgravningsdybden skal være 90 cm 

• Rudersdal Kommune kontaktes hvis fremtidig vedligeholdelse 

indebærer gravearbejde 

 

Bemærkninger 
Kommunen gør opmærksom på, at nærværende dispensation alene 

gælder naturbeskyttelsesloven. 

 

Fredninger  

Området er, som nævnt tidligere, omfattet af fredningen af Søllerød 

Naturpark og det berørte areal er udlagt som udyrket areal. Da det 

ansøgte ikke vurderes at påvirke fredningens bestemmelser for arealet, 

godkender Byplan hermed, som tilsynsmyndighed på fredningen, at der 

kan etableres et horisontalt jordvarmeanlæg på vilkår om, at der hverken 

foretages permanent terrænregulering, fældes væsentlig og mangeårig 

beplantning eller etableres anlæg over terræn. 

 

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 

  

Torsdag d. 1. september 2022  

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 

naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
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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.  

 

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). 



 

 

7/9 

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 torsdag d. 29. september 2022 
 

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. 
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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  
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Bilag 

1 Nedlægningsteknik 

2 Jordvarmeslanger 

3 Beskyttet natur 

4 Placering 
 

Kopi til:  
 

• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk 

 

• Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Mikael Sundby, 
rudersdal@dn.dk eller mikael.sundby@gmail.com  

 

• 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/Bent Kjær 
Hansen, rudersdal@dof.dk eller bentkjar@gmail.com  

 

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og 
oeresund@sportsfiskerforbundet.dk  

 

• Friluftsrådet, webpostkasse 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  og gerne 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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