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Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sediment i
Springdammen
Indledning
Natur og Miljø har den 22. september 2015 modtaget ansøgning om dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sediment i Springdammen. Ansøgningen er indsendt af
bredejer Christian Bredkjær, Ibstrupvej 28, 2820 Gentofte, på vegne af de implicerede beboere omkring
Springdammen. Natur og Miljø meddelte d. 25. januar 2016 dispensation til det ansøgte på en række
vilkår.
Natur og Miljø har den 21. november 2016 modtaget en tillægsansøgning til tilladelse af 25. januar 2016,
da en sivø på matr. nr. 1ra har bredt sig meget, og på sigt vil afskære en lille bugt, hvor afløbet fra søen
findes.
Baggrund
Springdammen er en sø på ca. 3.700 m2. Søen er dermed en beskyttet naturtype, jf.
Naturbeskyttelseslovens1 § 3. Søen har en maksimaldybde på 2,2 m og en snitdybde på 1 m. Søen ligger
omgivet af beboelsesejendomme, og er matrikuleret således, at søen indgår som en del af hver enkelt
omkringliggende ejendom. Der er dermed ikke offentlig adgang til søen.
Følgende dokumenter har dannet baggrund for behandling af tillægsansøgningen
 Ansøgning af 21. november 2016.
Ansøgningen
Ansøgning vedrører en reduktion af en sivø på matrikel nr. 1ra, Jægersborg, Tinglevvej 11, 2820
Gentofte, således at sivøen ikke fremadrettet vil afskære bugten fra resten af søen.

1

LBK nr. 1578 af 8. december 2015 om lov om naturbeskyttelse
Natur og Miljø
Telefon: 39988579
Mobil:

Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund
Hovedtlf.nr.: 3998 0000
www.gentofte.dk

Mandag-Onsdag 8.00-16.00

Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.00

Side 1 af 5

GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Figur 1: Springdammen, omrids af sivø

Høring
Ansøgningen har i perioden 1. december 2016 til 30. december 2016 været i høring hos ejer af den
omhandlede matrikel samt Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.
Dansk Ornitologisk Foreningen, lokalafdeling Gentofte meddeler at de ingen kommentarer har til den
fremsendte ansøgning.
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Gentofte meddeler at de ingen kommentarer har til den
fremsendte ansøgning.
Ansøgningen i samme periode været sendt ud til bredejere langs søen til orientering.
Natur og Miljøs vurdering
Sivøen er beliggende ca. 1,5 meter fra bredden og strækker sig ca. 8 meter ud i vandet, og har en bredde
på ca. 14 meter.
Natur og Miljø vurderer at fjernelse af op til halvdelen af sivøen ikke vil forringe naturtilstanden i såvel
sø som bredzone, såfremt en række vilkår overholdes.
Sivøen forventes at forøges i volumen år for år, hvorfor der i nær fremtid vil opstå et behov for at
reducere sivøen.
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Natur og Miljø vurderer det er mest hensigtsmæssigt at få udført denne reduktion i forbindelse med
fjernelse af sediment fra bunden, som der er givet tilladelse til 25. januar 2016, da miljøet omkring søen
dermed kun skal forstyrres en gang.
Søen ligger ikke i eller i nærheden af et EF-fuglebeskyttelsesområde eller EF-habitatsområde, jf.
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder2.
Dispensationen vil derfor ikke medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede
naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder.
I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes mod
beskadigelse eller ødelæggelse. I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter,
som ikke må ødelægges.
Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale
naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.
Natur og Miljø har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVb-arter i Springdammen.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3
På baggrund af ovenstående meddeler Natur og Miljø dispensation til oprensning af sediment på
følgende vilkår:
1. Reduktion af sivøen skal ske som beskrevet i ansøgningen.
2. Reduktion af sivøen skal ske ved opgravning.
3. Reduktion af sivøen må kun ske på matriklerne 1ra, Jægersborg.
4. Reduktion af sivøen skal ske fra søens midt og ind mod bredden.
5. Reduktion af sivøen skal ske i forbindelse med oprensning af bundsediment, jf. tilladelse
af 25. januar 2016.
6. Reduktion af sivøen skal ske så skånsomt som muligt.
7. Reduktionen må kun omfatte sivøen. Den faste søbund må ikke beskadiges.

8. Materiale fra den reducerede sivø kan, som det øvrige oprensede sediment jf. tilladelse af
25. januar 2016, udlægges langs søens bred på matrikler omfattet af oprensningen samt
matrikler nævnt i bilag til ansøgningen. Dog kun udenfor af arealer omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket vil sige udenfor kronekanten. Materialet kan også
bortskaffes til godkendt modtager.
9. Materialet, nævnt i vilkår 7, skal, såfremt det udlægges på matriklerne, udlægges bag en
vold af jord, således at tilbagesivning af næringsstoffer til søen begrænses mest muligt.
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10. Det opgravede sediment må ikke give anledning til terrænreguleringer over 0,5 meter,
med mindre tilladelse hertil er givet af kommunen. Terrænreguleringer må heller ikke
give ændrede afstrømningsforhold på nabogrunde.
11. Hvor sedimentet udlægges skal der, når sedimentet er afvandet, sikres at
terrænhældningen mod søen har et jævnt fald som ikke er stejlere end 1:4.
12. Af hensyn til plante- og dyrelivet i søen skal reduktionen af sivøen foretages i perioden
15. oktober – 1. marts.
13. Arbejdet skal overholde vilkår i Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af
erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder arbejdstider.
Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles ved dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3.
Hvornår er dispensationen gældende?
Dispensationen må først benyttes, når klagefristen er udløbet. Derudover har en rettidig klage
opsættende virkning på afgørelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Klagevejledning
Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 78 i
Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen
skal være indsendt senest den 1. februar 2017.
Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for NMKN i Klageportalen, og kommunen vil
efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til NMKN samt det materiale, der har ligget til
grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr på 500 kr. som opkræves
via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før
gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.
Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.
Klageberettigede, jf. § 86 i Naturbeskyttelsesloven er,
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
7 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Søgsmål
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven.
Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er
påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.
Aktindsigt
Du har ret til aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk
med Natur og Miljø.
Kontaktperson
Har du spørgsmål i sagen, eller ønsker du at drøfte denne nærmere, kan du henvende dig til
Torben Carmes på telefon 39 98 85 79 eller på e-mail torj@gentofte.dk.
Med venlig hilsen
Torben Carmes
Natur- og Miljømedarbejder
Afgørelsen er sendt til følgende:
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mailto:svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling DN Gentofte, dngentofte-sager@dn.dk og
gentofte@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Gentofte, gentofte@dof.dk

samt ejerne af følgende ejendomme:
Ibstrupvej 24
Ibstrupvej 26
Ibstrupvej 28
Ibstrupvej 30
Ibstrupvej 32A
Ibstrupvej 34
Ibstrupvej 34A
Ibstrupvej 42
Springdamvej 8
Springdamvej 10
Tinglevvej 5
Tinglevvej 7
Tinglevvej 9
Tinglevvej 11
Tinglevvej 13
Tinglevvej 17
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