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Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, 
samt tilladelse efter Vandløbslovens §§ 6 og 48 
til tiltag i og ved Ubberød Dam, Springdam, 
Hørsholm Slotssø og Kokkedalsøerne 
 
 
 
 
Projektets formål 
Mange af søerne i kommunen lever ikke op til den fastlagte 
målsætning, eller har generelt en dårlig miljøtilstand. Dette 
skyldes især at, det tidligere var meget almindeligt at 
udlede urenset spildevand i søerne.  
Herudover er en stor del af søerne udsat for tilgroning 
både i vandet og på brinkerne. 
Formålet med planen for søerne er at forbedre søernes 
egnethed som levested for planter og dyr, samt forbedre 
borgernes mulighed for at opleve søerne. Dette sker ved 
en række indsatser, der generelt spænder fra rydning af 
træer og til kemisk behandling for at binde fosfor i 
sedimentet. 
Indsatsplanerne for Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm 
Slotssø samt Kokkedalsøerne er en del af en større plan, 
hvor Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene, i 
og ved, en lang række søer. Vedlagt som bilag. 
 
Indsatsplan for Ubberød Dam og Springdam 
For Ubberød Dam og Springdammen består indsatsen i: 
· Beskæring af træer og krat 
I Springdammen sker der desuden 
· Ændring af afløbet, så vandspejlet falder langsommere fra 
vintervandspejl til sommervandspejl 
 
Indsatsplan for Hørsholm Slotssø 
For Hørsholm Slotssø består indsatsen i: 
· Ændring af udløbsbygværk 
· Udsætning af flodkrebs 
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· Udsætning af aborrer 
· Rydning af mindre område med tagrør 
· Etablering af sandfang før indløb til søen 
· Etablering af krebseskjul ved udlægning af 5-6 døde 
træer i søen 
Herudover vil indsatser i den opstrøms beliggende sø 
Springdammen påvirke vandkvaliteten i Hørsholm Slotssø. 
 
Indsatsplan for Kokkedal søerne 
For begge søer ved Kokkedal Slot består indsatsen i: 
· Begrænset beskæring af træer og krat ved begge søer 
For den sydlige sø: 
· Udsætning af vandplanten krebseklo 
 
De tre indsatsplaner samt opgaveudførelsen er vedlagt 
som bilag. 
 
Oplysning og høring 
Indsatsplanerne for de aktuelle søer har været i offentlig 
høring i 4 uger indtil og med den 14. juli 2017. Der er ikke 
kommet bemærkninger i høringsperioden. 
Indsatsplanerne har også været i forhøring i Grønt Råd fra 
13. juni-4. juli 2017  
Ejere og berørte parter har været involveret i hele 
processen.  
 
Vurdering 
Naturbeskyttelsesloven 
Søerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det 
medfører, at naturtilstanden ikke må ændres uden særlig 
tilladelse, og derfor kræver ændringen dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Natur- og miljømæssige konsekvenser  
Det vurderes at, projektet ikke er i strid med 
målsætningen for Hørsholm Slotssø, som fastsat i de 
statslige vandområdeplaner eller til hinder for 
gennemførelse af evt. indsatskrav heri. 
Det er en tilstandsændring af varig karakter, men det 
vurderes, at hvis der gives dispensation på nedenstående 
vilkår, til udgravning af et omløb, vil projektet ikke påvirke 
artsdiversiteten negativt i § 3 områderne. Der lægges vægt 
på, at den samlede biologiske vurdering for hele området 
er, at de biologiske habitater kan forbedres og at 
mulighederne for at opretholde eller få et alsidigt dyre- og 
planteliv øges ved gennemførelse af projektet. 
Der vurderes ikke at være nogen negative natur- og 
miljømæssige konsekvenser ved ændring af afløbet fra 
Springdam, sandfang i tilløbet fra Springdam til Slotssøen, 
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fjernelse af tagrør i det sydlige bassin, genintroducere 
aborre og flodkrebs, udlægning af krebseskjul, samt 
regulering via vandbremse i udløbet fra Slotssøen 
 
 
Strengt beskyttede arter efter bilag IV i Habitatdirektivet  
Ændringerne vurderes ikke at forringe betingelserne for de 
tilstedeværende bilag IV - arter. Overordnet har projektet 
til hensigt at fremme biodiversiteten i området og give 
gode livsbetingelser for bilag IV-arter, såsom grøn 
mosaikguldsmed. 
 
Vandløbsloven 
Søerne og vandløbene imellem søerne er omfattet af 
reglerne i Vandløbsloven. Ændringen i søerne med 
etablering af vandbremse i afløbet er både en forandring, 
midlertidigt, af vandstanden i vandløbet imellem søerne og 
etablering af spærring i vandløbet. Dette kræver tilladelse 
efter h.h.v. §6 og §48 i vandløbsloven.  
 
Vandstands- og afvandingsmæssige konsekvenser 
Det vurderes, at etablering af vandbremsen ikke får 
særlige konsekvenser i de nedstrøms søer og vandløb, da 
vandbremsen er en fast installation, der ikke ændrer på de 
samlede vandmængder, og da der er afløb i vandbremsen i 
niveau med den hidtidige bundkote. Den langsommere 
afvanding vurderes ikke at være af væsentlig betydning 
nedstrøms. 
Der sker ikke ændringer i flodemålet, da der er afvanding i 
sammen niveau, som hidtil. Vandbremsen vurderes derfor 
ikke at være en spærring, der kræver fastsættelse af 
flodemål. 
 
  
Godkendelse/Afgørelse  
 
Naturbeskyttelsesloven  
Efter lovens § 3 må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af søerne.  
Naturtilstanden må dermed ikke ændres uden særlig 
tilladelse, og derfor kræver projekterne dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven 
Med baggrund i ovenstående meddeler Hørsholm 
Kommune, Team Miljø dispensation til udførsel af 
projekterne. Dispensationen meddeles i medfør af § 3 og § 
65 stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 121 af 26/01/2017 (lov 
om naturbeskyttelse).  
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Vandløbsloven  
Det fremgår af vandløbsloven, at man ikke må ændre 
vandstanden i vandløb, og man må ikke etablere 
spærringer i vandløb. Ved etableringen af vandbremsen 
sker begge dele om end midlertidigt ved den langsommere 
afvanding. Med baggrund i dette meddeler Hørsholm 
Kommune, Team miljø godkendelse til de beskrevne 
ændringer i søerne med de tilhørende vandløb. 
Godkendelsen meddeles i medfør af §6 og §48 i lovbek. nr. 
127 af 26. januar 2017 (Lov om Vandløb). 
 
 
Godkendelsen/Dispensationen gives på følgende vilkår: 
Generelle vilkår 
 

 Godkendelsen/Dispensationen må ikke udnyttes, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet. 

 Godkendelsen/Dispensationen bortfalder automatisk, 
hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt.  

 Tilladelser til arbejdet efter anden lovgivning skal 
søges særskilt herunder evt. gravetilladelser o.l., 
idet kabler, rørledninger o.l. ikke må beskadiges ved 
arbejdet 

 Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved 
gravearbejdet, skal arbejdet standses og fundet skal 
anmeldes til Museum Nordsjælland, Hørsholm, 
Søndre jagtvej 2, 2970 Hørsholm. Museet er 
orienteret af Kommunen ved kopi af denne tilladelse 

 Hvis der findes forurenet jord i forbindelse med 
arbejdet skal Hørsholm Kommune straks orienteres 
og arbejdet skal standses indtil Kommunen og 
Region Hovedstaden har vurderet forholdene, og det 
videre forløb er aftalt 

 En uge før arbejdet i hver sø igangsættes skal 
administrationen orienteres på mail: tek-
post@horshoplm.dk  

 Arbejdet må ikke give anledning til væsentlig 
stoftransport i vandløb og søer 

 Arbejdet må ikke forårsage opstuvning med 
oversvømmelser eller risiko herfor 

 Tilkørsel og opstilling af materiel må ikke skade eller 
ændre på brinkerne 

 Overskudsjord o.l. må ikke placeres ved vandløb og 
søer, så materialet skylles ned i vandløb/sø igen 

 Senest 4 uger efter arbejdets afslutning skal dette 
meddeles til vandløbsmyndigheden med indhold af 
oplysning om arbejdets udførelse i forhold til 
godkendelsen. 
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Offentliggørelse 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm 
Kommunes hjemmeside den 10. november 2017 
Klagefristen udløber 8. december 2017 
 
 
Klagevejledning  
Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven  
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 og 
Vandløbslovens § 84 kan Kommunens afgørelse, bortset fra 
afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, 
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er 
meddelt/offentliggjort. En evt. klage skal dermed senest 
være indgivet 8. december 2017. 
Klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 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 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 det 
pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller 
Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klageberettigende i sagen her er den, afgørelsen er rettet 
til, samt enhver, der må antages at have en individuel, 
væsentlig interesse i sagens udfald. 
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Venlig hilsen 
 
 
Tina Weile 
Biolog 
 
 
 
Bilag: 

 Indsatsplan for Ubberød Dam og Springdam 
 Indsatsplan for Hørsholm Slotssø 
 Indsatsplan for Kokkedal Søerne 
 Opgaver ved Springdam 
 Opgaver ved Hørsholm Slotssø 
 Rydning ved Kokkedal Søerne 

 
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 
 Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk 
 15. juni fonden else.mikkelsen@15junifonden.dk 
 Naturstyrelsen pls@nst.dk 

 

 

  

 

 

  


