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Dispensation til oprensning af to søer Pilekærvej 2 
 
 
Team Miljø har den 1. juli 2017 modtaget en ansøgning fra Stub og Gren 
om at oprense to søer på Pilekærsvej 2. Der var et fælles tilsyn på området 
den 11. maj 2017 
 
Områderne er registreret som søer efter Naturbeskyttelsesloven. 
Der må ikke laves tilstandsændringer i disse områder uden en dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3. 
 
Ansøgning 
Sø øst for huset 
Eksisterende sø på ca. 500 m2.  
Søen er vokset til, her ønskes et større vandspejl. 
Der graves ned til ca. 70 cm 
Der laves en brinkhældning på 1:5. 
Det opgravede materiale spredes i lavning 20 meter fra søen. 
 
Sø vest for huset 
Søen ønskes oprenset, da den er ved at gro til. 
Der laves en brinkhældning på 1:5 
Det opgravede materiale spredes syd for søen 
 
Vurdering 
Området ejes af Bent Rindom 
Området er udlagt som landzone 
Områderne er registreret som søer, efter Naturbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgning om oprensning af søerne har været i høring i Grønt Råd. 
 
Det vurderes, at hvis der gives dispensation til det ansøgte på 
nedenstående vilkår, vil artsdiversiteten i området ikke påvirkes negativt. 
  
 
Afgørelse 

Center for Teknik 
Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 
  
Stub og Gren 
Att. Dejan Jovanikic 
 

 
 

Dato: 20.07.2017 
 
 

Center for Teknik 
Team Miljø 

horsholm.dk 

 

Åbningstider 
Mandag - fredag 9-13 

Torsdag også 15-17 
 

Kontakt 
Tina Weile 

Biolog 
tsw@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 2570 
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På baggrund af ansøgningen meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø 
dispensation til det ansøgte på Pilekærvej 2  
 Afgørelsen er truffet af forvaltningen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 65 stk.3. 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
ansøgningen  

 Arbejdet må foregå udenfor vandsalamander og padders 
yngleperioder i perioden 1. september til 1. marts 

 Arbejdet på området skal tilrettelægges så det udføres hurtigst 
muligt  

 Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige spor i 
området 

 Der skal efterlades en brinkhældning på 1:5 i begge søer 

 Der må ikke efterlades øer i søerne 

 Der må ikke efterfølgende opstilles andehuse i søerne 

 Der skal være en ansvarlig tilsynsførende fra Stub og Gren der kan 
kontaktes, når der arbejdes på området 

 Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø Team når 
arbejdet påbegyndes 

 Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø Team når 
projektet er udført 

 Denne dispensation skal udnyttes indenfor 3 år ellers bortfalder 
den 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside den 20. juli 2017 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, men på grund af 
sommerferieperiode er den forlænget til den 28. august 2017 kl. 16.00. 
Der gøres opmærksomt på, at også andre kan klage over afgørelsen. De 
der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er følgende: 

 Adressaten for afgørelsen,  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og 
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

 og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der 
modtages klager fra andre, vil ejer blive orienteret. Dispensationen må i så 
tilfælde ikke udnyttes før klagesagen er afsluttet. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
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som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af 
disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der 
klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 
på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 
almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet afviser klager, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og 
bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage 
over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Weile 
Biolog 
 
Kopi til orientering: 
• Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
• DN lokalforening hoersholm@dn.dk 
• Grøntråd dl_grøntråd@horsholm.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening hoersholm@dof.dk 
• Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk 
• Friluftsrådet nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
• bent@bentrindom.dk 
 
 

 

  

 

 

  


