
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Efterfølgende tilladelse og dispensation til 
tilbygning til bolig, udhus, brændeskur, 
terrasse, udskiftning af 2 bolværker, renovering 
af udhus, grusplads og hegnslåge  

Der meddeles hermed efterfølgende tilladelse efter planlovens § 
35 (landzonetilladelse) samt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 16 (sø- og 
åbeskyttelseslinjen) og vandløbslovens § 47 til opført tilbygning til 
bolig, udhus, brændeskur, terrasse, udskiftning af 2 bolværker, 
renovering af udhus, grusplads og hegnslåge på matr.nr. 20E 
Tåning By, Tåning med adressen Vroldvej 196, 8660 
Skanderborg. 
 
Det er en betingelse for tilladelsen og dispensationen: 
 

 At en bræmme på 2 meter fra vandløbsbrinken, skal 
friholdes for anlæg og holdes med naturlig vegetation. 

 
Tilladelsen og dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens 
udløb, og du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I 
tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort 
af Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Planklagenævnet, 
medmindre nævnet bestemmer andet. 
 
Hvis tilladelsen iht. planloven ikke udnyttes inden 5 år og 
dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder de. Tilladelsen 
og dispensationen anses for udnyttet, når bygge- og 
anlægsarbejdet er igangsat og herefter fortsættes i sædvanligt 
tempo til det er færdigt. 
 
Beliggenheden af ejendommen fremgår af nedenstående 
oversigtskort med en rød prik.  

Jane og Jørgen Hermansen 
Vroldvej 196 
8660 Skanderborg 
 

Dato 
13. december 2021 

Sagsnr.: 01.03.03-P19-109-18 
 

Din reference 
Louise Friis Hansen 

Tlf.: 87947731 
 

Telefontider 
Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 
Fre: 10.00 – 13.00 

 
 

Åbningstider 
Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 
Fre: 10.00 – 13.00 
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© Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 
 
Ansøgning 

Ansøgningen består af lovliggørelse af følgende forhold: 
- Tilbygning til bolig på 44 m2. 
- Opførelse af 7 m2 udhus til vandboring 
- Opførelse af 14 m2 brændeskur 
- Terrasse ved bolig 
- Udskiftning af bolværk ved bådplads 
- Udskiftning af bolværk ved bolig 
- Renovering af udhus 
- Udvidelse af grusplads 
- Hegnslåge 

 
Tilbygning til bolig 
Boligen på ejendommen er ifølge BBR opført i 1970. På dette tidspunkt har boligen været 91 
m2. I 2001 er et integreret udhus på ca. 16 m2 inddraget til boligen, og efterfølgende i 2003 er 
en tilbygning opført på 12,5 m2 i form af en uopvarmet udestue/drivhus. Boligens nuværende 
størrelse er vurderet til at være 119,5 m2 inkl. den uopvarmede udestue. Bygning er i dag malet 
sort i stedet for rød. 
 

.  

Vroldvej 196

Billede af udhus, der er 
inddraget til boligen 
uden dispensation.
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Terrasse til bolig 
Der er omkring 1988 etableret en fliseterrasse omkring boligen. Den er sidenhen i 2019 
udskiftet og udvidet af de nye ejere til en træterrasse på ca. 75 m² (målt på luftfoto). Den 
nuværende terrasse er placeret i eksisterende terræn. 
 
Billede af nuværende terrasse: 

 

Renovering af udhus 
En tidligere hestestald benyttes nu til udhus, og i den forbindelse er bygningen renoveret. 
Der er lagt ny trædæk under overdækningen på udhuset, hvor der før var beton/fliser, som 
hestene kunne gå på. Bygningen er malet sort, råddent træ er blevet udskiftet og tagplader er 
udskiftet. Overdækningen er indvendigt ændret fra fladt loft til at være åbent til spærrene. Der 
er endvidere isat et større vinduesparti end det tidligere i facaden, hvor der er overdækning. 
Facader på bygningen er oprindelig endnu.  
 
Nedenfor på øverste billede ses udhuset, som det fremstår i dag, og nedenfor dette som 
bygningen tidligere har fremstået. 

Billede af udestue 
opført til boligen 

uden 
dispensation.
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Port: 

Ved indkørslen til ejendommen står en stålport. Den oprindelige port er opført omkring 1971. 
Da den tidligere ejer overtog ejendommen, var der en port med stolper, bl.a. grundet 
uvedkommendes færdsel på dambruget. Porten er udskiftet et par gange i den tidligere ejers 
tid, sidste gang for ca. 12 - 15 år siden, hvor den nuværende port er sat op. Porten står samme 
sted som de tidligere porte. 

Porten som den ser ud i dag: 
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Opførelse af 7 m2 udhus til vandboring 
Bygningen er et udhus opført i træ på 7 m2. Bygningen har tidligere huset et vandbehandlings-
anlæg (filtre). Filtrene blev fjernet da ejendommen blev tilsluttet til alment. Vandværk, og 
boringen er derfor ikke længere i brug. Ejendommens vandmåler er placeret i bygningen i dag. 
Ifølge den tidligere ejer er det opført i 1971. Billede af boringen ses nedenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brændeskur 
I 1990 er der opført et brændeskur mellem den tidligere erhvervsbygning og boligen. 
Brændeskuret er ifølge ansøger oplyst til at være 6,25 m2 og er opført i træ. Billede af 
brændeskuret kan ses til højre. Placeringen af bygningen ses nedenfor på oversigtskortet. 
Bygningen kaldes bygning 4.  

 
 

 
 
 
 
Udskiftning af bolværk ved parkeringsplads. 
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Den nuværende ejer har udskiftet bolværk ved gruspladsen ud for boligen. Ejer oplyser, at på 
grund af store regnmængder løb vandløbet over bredderne og skyllede efterfølgende store 
mængder af grus fra gruspladsen ned i vandløbet. Ejer havde derfor udskiftet det eksisterende 
bolværk med et nyt, og indledningsvist forstærket det med en større vandret træplatform, der 
var fæstnet længere inde på land, for at give stabilitet og modvægt, når arealet oversvømmes 
helt og vandmængderne presser på bolværket fra bagsiden. Kommunen kan dog ikke finde 
hjemmel til at lovliggøre en stor platform, men et landfæste på ca. 30 cm vurderer vi at kunne 
give tilladelse til.  
 
Her ses det tidligere bolværk bag havestolene.

 
 
Som bolværket ser ud i dag: 

 
 
Udskiftning af bolværk ved bådeplads 
Det tidligere (lodrette) bolværk v. bådpladsen er ligeledes udskiftet med et nyt. Dette bolværk 
betragtes af kommunen som lovligt i forhold til vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3 
bl.a. i kraft af at det sandsynligvis har eksisteret på denne lokalitet i en lang årrække uden at 
være påtalt og idet det nye bolværk i al væsentlighed vurderes at minde om det tidligere i 
omfang mv.  
 
Der var af ejeren lavet en bro/”trædeplateau” ovenfor det lodrette bolværk, som nu er 
reduceret efter dialog med Skanderborg Kommune, da der ikke kunne meddeles dispensation 
/tilladelse til dette.  
Billede af bolværk inden renovering 
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Billede af det nuværende bolværk med bro/”træplateau”. 

 
 
Baggrund for afgørelsen 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen om landzonetilladelse 
modtaget af Skanderborg Kommune den 19. februar 2018, samt supplerende materiale 
modtaget den 10. maj 2021. Det forudsættes, at de stillede vilkår overholdes og at det ansøgte 
udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 
 
Ejendommen er en beboelsesejendom, hvor der tidligere har været et dambrug. Dambruget er 
i dag nedlagt, men bygningerne herfra eksisterer stadig. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone inden for Mossøfredningen og er endvidere omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinjen). Den er beliggende inden for et område, der 
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i Kommuneplan’16 og Forslag til Kommuneplan’21 er udpeget som specifik geologisk 
bevaringsværdi, økologisk forbindelse, bevaringsværdigt landskab og lavbundsareal. 
Endvidere er ejendommen beliggende indenfor Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten 
Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består 
af Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø). I kanten af 
ejendommen løber Tåning Å, som er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
- Planlovens § 35  
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det 
åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er 
åbnet mulighed for det. Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal 
administreres på baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og 
andre samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn samt hensynet til erhvervslivets 
muligheder for vækst og udvikling. 
 
Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden bebyggelse m.v., end den der er 
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Derfor bør tilladelser efter planlovens § 
35 kun meddeles, når et ansøgt byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt 
område. 
 
Udhuse på op til 50 m2, der ligger i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal er undtaget 
bestemmelserne om landzonetilladelse. Ligger udhusene ikke i tilknytning til 
bebyggelsesarealet, men stadig inden for det eksisterende haveareal, meddeler Skanderborg 
Kommune som udgangspunkt landzonetilladelse til udhusene. 
 
Udvidelse af boliger op til 500 m2 er undtaget bestemmelserne om landzonetilladelse. 
 
Brændeskuret og udhuset til vandboring kræver landzonetilladelse. 
 
- §3 Beskyttet natur 
Tåning Å er karakteriseret som beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, 
at man ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden i vandløbet. 
Kommunen kan som myndighed kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af 
underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en 
tilladelse.  
 
- § 16 Søbeskyttelseslinjen 
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) er at sikre søer og åer 
som værdifulde landskabselementer og som levesteder for plante- og dyreliv.  
 
Bestemmelsen omfatter et generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, 
campingvogne mv.) samt foretage beplantning og terrænændringer i en afstand af 150 m fra 
søer og åer. 
 
- Vandløbslovens § 47 
Jf. § 47 i vandløbsloven må broer, overkørsler eller lignende ikke anlægges eller ændres uden 
vandløbsmyndighedens godkendelse. 
 
-Vandområdeplanen 
Kommunen kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et 
overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis 
afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsfore-
komstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i 
indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger jf. § 8 stk. 3 i Bek. om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter (BEK. nr. 449 af 11. april 2019). 
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-  Natura 2000 områder og strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) 
Ejendommen ligger i Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd 
for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består af 
Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø). 
Myndighederne må ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK 926 af 27/6/2016) ikke gennemføre 
planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er 
udpeget for at beskytte. I områderne skal myndighederne sørge for, at der sikres eller 
genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som det enkelte område er 
udpeget for. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, 
der kan påvirke et Natura 2000-område. 
 
Der må derfor ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller tilladelse efter 
planloven eller vandløbsloven inden for – eller uden for med virkning ind i - Natura 2000-
områder, hvis dispensationen kan indebære væsentlig forringelse af de naturtyper og arter, 
som området er 
udpeget for. 
 
Udpegningsgrundlaget for hhv. habitatområde nr. 48 og fuglebeskyttelsesområde nr. 35 ses 
nedenfor. 
 
Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 48 

 
 
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 35 

 
 
Den på ejendommen kortlagte habitatnatur er elle- og askeskov. Se nedenstående 
oversigtskort, hvor de kortlagte arealer er skraverede med grønt. Ved seneste kortlægning 
(2016-2021) er områdernes naturtilstand beregnet som gode, hvilket vil sige at 
bevaringsmålsætninger opfyldt.  De i denne tilladelse omtalte ændringer på ejendommen og 
lovliggørelsen af disse, vurderes ikke at påvirke områderne med elle- og askeskov.  
 
Kortlagte habitatnaturtyper fra basisanalyse 2016-2021 (som er den gældende) 
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Kortlagte habitatnaturområder fra basisanalyse 2022-2027 -der danner basis for den 
kommende Natura 2000 plan og handleplaner. OBS! Indenfor kortlægningen af elle- og 
askeskov skal arealet så vidt muligt ligge urørt hen. Som ejere kan I altid kontakte 
natur@skanderborg.dk med eventuelle spørgsmål om regler og aftaler om f.eks. 
sikkerhedsmæssig nødvendig fældning af træer mv.  

 
 
Der er adskillige fund af odder i området ved åen.   Tiltagene jf. denne tilladelse/dispensation 
vurderes dog ikke at påvirke odderen. Bolværkerne kunne potentielt være en barriere på 
overgangen ml. vandløb og land, men idet bolværkerne er ret begrænsede i udstrækning og 
den øvrige vandløbsstrækning nedstrøms stemmeværket er brinksikret (af Århus Amt) på 
mere naturlig vis (med bl.a. store sten) vurderer vi, at odderen ikke begrænses i sin færden og 
i det hele taget ikke påvirkes af bolværket eller andre af tiltagene.  De øvrige arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområderne vurderes ikke at blive påvirket. 
 
De tre arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet vurderes ikke at blive 
påvirket af projektet.  
 
- Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) 

mailto:natur@skanderborg.dk
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Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og 
naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne 
forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område. 
 
Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- 
eller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes.  
 
Odder forekommer som nævnt, i området, men vurderes ikke at blive påvirket af forholdene 
som behandles i denne tilladelse/dispensation. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at 
være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte.  
 
- Høring i henhold til planlovens landzonebestemmelser 
 
Sagen har ikke været i høring hos de nærmeste naboer, da brændeskuret og udhuset til 
vandboring er vurderet at være af underordnet betydninger for de nærmeste naboer, da der er 
tale om mindre bygninger som allerede er opført. 
 
Vurdering  

I den aktuelle sag er der tale om en ejendom, der tidligere har haft dambrug, og som i dag 
fungerer som beboelsesejendom.  Ejendommen er beliggende i en lavning ned til Mossø. 
Langs ejendommens østlige skel løber Tåning Å, der udmunder i Mossø. Ejendommen ligger 
tilbagetrukket fra vejen, og der er tæt beplantning mellem vejen og bygningerne. 
 
Der er søgt om adskillelige ændringer, men gældende for bygningerne er, at den nye ejer har 
istandsat dem, hvor der er valgt en sort farve, der lader bygningerne falde mere afdæmpet ind i 
omgivelserne. Skanderborg Kommune har været i dialog med ejer gennem længere tid, hvor 
nogle af projekterne er reduceret eller fjernet.   
 
Boligen er en mindre bolig der er blevet udvidet med en mindre udestue og inddragelse af et 
udhus for at skabe en større bolig. Udestuen er synlig fra Tåning å i mindre omfang. Terrassen 
til boligen er ikke af usædvanligt omfang og den er etableret i det eksisterende terræn og 
dermed uden terrænændringer.  Terrassen er opført i træ og er ikke malet, så den vil med 
tiden blive mindre markant. 
 
Udhuset er blevet renoveret med respekt for huset stil. Udhuset vil kunne ses fra Mosso, men 
det er blevet malet sort, hvilket gør det mindre synlig fra Mossø. Der er isat vinduer for at give 
bedre lys i udhuset, men de er ikke væsentlig synlig grundet den større overdækning. Porten er 
en mindre låge ved to sorte stolper som angiver indkørslen til ejendommen og den er kun 
synlig fra Tåning Å i et begrænset omfang. 
 
Udhuset til vandboringen er er mindre bygning der har stået på ejendommen siden 1971 og er 
etableret i det eksisterende haveanlæg. Udhuset er kun i meget begrænset omfang synlig fra 
Tåning Å. Brændeskuret er også et mindre udhus der er opført inden for det eksisterende 
haveanlæg og i tilknytning til ejendommens bebyggelse, og er synlig fra Tåning Å. 
 
Der er renoveret 2 bolværk ved henholdsvis parkeringsplads og bådeplads. Bolværket ved 
parkeringspladsen er udskiftet grund af store regnmængder løb vandløbet over bredderne og 
skyllede store mængder af grus fra gruspladsen ned i vandløbet. Det tidligere lodrette bolværk 
betragtes af Skanderborg Kommune som værende lovligt, da vi vurderer, at et tilsvarende 
bolværk har været upåtalt på denne lokalitet gennem en lang årrække. Renoveringen kræver 
imidlertid dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter vandløbslovens § 47, 
da bolværket oppe på vandløbsbrinken ”fortykkes”/forstærkes og nu fremstår med et 
”landfæste” på 30 cms bredde. De 30 cms fæste kan formentlig være en hjælp til at styre og 
forhindre tilbageløb af grus og øvrige materialer til Tåning Å ved fremtidige situationer med 
høj vandstand. Arealet fra bolværket og ca. 2 meter ind mod gruspladsen skal friholdes for 
anlæg og i stedet holdes med naturlig vegetation iht. § 16 i naturbeskyttelsesloven   
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På tilsvarende vis betragtes bolværket ved den lille bådplads i Tåning Å, af kommunen som 
lovligt i forhold til vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3 bl.a. i kraft af at det 
sandsynligvis har eksisteret på denne lokalitet i en lang årrække uden at være påtalt og idet det 
nye bolværk i al væsentlighed vurderes at være tilsvarende det tidligere.  
 
Kommunen er indstillet på at tillade/dispensere til den udstrækning af det vandrette 
træplateau som ses på ejendommen i dag. Vi har bl.a. anledning til at antage, at der tilbage til 
tidligere ejer har været en bådeplads og en indretning nogenlunde som nuværende, idet vi ved 
at denne bl.a. har haft fiskeadgang i Mossø.  
 
Tåning Å er i Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at have god økologisk tilstand. Vandløbets 
nuværende tilstand er ukendt. Vi vurderer at renovering af bolværket ikke påvirker vandløbet 
væsentligt og dermed heller ikke muligheden for at vandløbet fremadrettet kan opnå 
målopfyldelse. Der er stillet vilkår om, at en bræmme på 2 m fra vandløbsbrinken skal 
friholdes for anlæg og holdes med naturlig vegetation for ikke at sløre overgangen mellem å og 
land. 
 
Der er ved afgørelsen efter planloven lagt vægt på, at udhuset og brændeskuret er mindre 
bygninger som er opført inden for ejendommens haveareal, samt at udhuset til vandboringen 
har stået der siden 1971. 
 
Der er ved afgørelsen efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens lagt vægt på, at der er 
tale om mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg. Der er endvidere lagt vægt på, 
at vandboringen, terrasse, udvidelse af bolig, port, udhus og delvis udvidelse af gruspladsen 
har været på ejendommen gennem en længere årrække og i den periode været upåtalt. Det er 
endeligt lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil påvirke tilstanden i Tåning Å og Mossø eller som 
værdifulde landskabselementer og som væsentlige levesteder for flora og fauna.  
 
Andre tilladelser 

Byggeansøgningen er modtaget. 
 
Byggetilladelsen kan først meddeles efter klagefristens udløb med mindre afgørelsen påklages. 
 
Fredning 
Fredning for Midtjylland, Østlig del har i FN-MJØ-074-2021 meddelt dispensation fra 
Overfredningsnævnets afgørelse af 10. maj 1977 om fredning af Mossø med omgivelser til det 
ansøgte. Fredningsnævnets afgørelse: ”Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 
grund, at udhuset ved vandet tidligere var en hestestald, som var opført på 
fredningstidspunktet. Udhuset er renoveret, så det i dag fremstår pænere og i mere neutrale  
farver end tidligere. Der er ved renoveringen indsat et større vinduesparti i fronten mod 
vandet, men der er samtidig fjernet et vindue i gavlen. På den baggrund og efter en konkret 
vurdering af forholdene på ejendommen, herunder dens historik og udhusets fremtræden, 
meddeler fredningsnævnet dispensation til renoveringen.  Fredningsnævnet meddeler i 
øvrigt efter ejendommens beliggenhed og bygningernes og lågens beliggenhed skjult fra 
omgivelserne og den tid, de har været på ejendommen, dispensation til de øvrige forhold, 
som konkret ikke findes at have nogen betydning for oplevelsen af fredningen, og som for så 
vidt angår bådebroen er i overensstemmelse med fredningsnævnets praksis. Dispensationen 
meddeles på vilkår om friholdelse af en bræmme på to meter mod vandløbet som anført af 
Skanderborg Kommune.” 
(Bådebroen ud i Mossø behandles i særskilt afgørelse fra Skanderborg Kommune). 
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Offentliggørelse  

Tilladelsen efter planlovens § 35 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 
kommunens hjemmesidw onsdag den 15. december 2021, samt efterfølgende i Uge-Bladet 
Skanderborg. 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen efter planlovens § 35 kan påklages til Planklagenævnet, og afgørelsen efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 samt vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
- Landzone 
Ansøger og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelser efter 
planlovens § 35. Herudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen klage. 
 
- Naturbeskyttelsesloven 
Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages af: 

 ansøgeren, 
 ejeren af ejendommen,  
 offentlige myndigheder, 
 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og 

landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller 
rekreative interesser som formål. 
 
-Vandløbsloven 
Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

 den som afgørelsen er rettet til, 
 enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 

 
- Fælles klagevejledning 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Du klager via Klageportalen. 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 NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner 
skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et 
gebyr på 1.800 kr. for at klage.  
 
Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig 
klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis 
blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves 
gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af 
klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales 
inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 

www.skanderborg.dk/


 
 

 Side 14 af 16 

Planklagenævnet/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 Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Planklagenævnet/Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 
klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før klagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
afgørelsens modtagelse.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Louise Friis Hansen            Hanne Medum Lærke 
Landinspektør                      Biolog 
 
 
Kopi til: 
 Friluftsrådet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
 Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, dnskanderborg-sager@dn.dk 
 Dansk Forening for Rosport, dffr@roning.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljoudvalg@kano-kajak.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk 
 Dansk Fritidsfiskerforbund, formanden@fritidsfiskerforbundet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdeling), skanderborg@dof.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Skanderborg Museum, info@skanderborgmuseum.dk 
 Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com  
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: link til 
databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter 
vores databeskyttelsesrådgiver.

https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse


 


