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Solrød Kommune 

Teknisk Ledelsessekretariat 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

Att.: Sune Bjørn Rømer Pedersen 

 

 

Dispensation til oprensning af vandhul på matr. nr. 12f 

Karlstrup by, Karlstrup. 

 
Solrød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

oprensning af vandhul på matr. nr. 12f Karlstrup By, Karlstrup beliggende i den sydlige 

del af matr. nr. 12f nær Cementvej Karlstrup By, Karlstrup. Dispensationen er meddelt i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. 

 

Det pågældende vandhuls beliggenhed er her markeret med en cirkel i bunden af dette luftfoto, med 

Cementvej under vandhullet. 
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Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

Ansøgers oplysninger 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 7. marts 2023. 

 

Du oplyser i ansøgningen, at du ønsker at oprense vandhullet, da vandhullet er meget 

begroet. De omkringliggende vandhuller er tidligere blevet oprenset, men da dette 

vandhul har været beliggende i en byggeplads, har oprensning ikke været muligt. Du 

oplyser at byggeriet nu er færdigt og siden vandhullet har været bag hegn i flere år har 

vandhullet behov for oprensning. Du oplyser at oprensningen vil ske med grab fra lastbil 

og at grøde grabbes og bortkøres. Adgang til vandhullet vil ske fra cementvej hvor 

jernplader vil blive lagt. 

 

 
Det ses på dette luftfoto fra 2022 af vandhullet, at det er meget tilgroet og vil have gavn 

af oprensning. 

Solrød Kommunes bemærkninger 

På baggrund af gennemgangen af luftfotos, og da vandhullet er større end 100 m2, har 

vi endeligt udpeget arealerne vist på vedlagte kort som sø, hvilket betyder, at arealerne 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtilstanden må dermed ikke ændres 

uden særlig tilladelse. 
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Det skal understreges, at det medsendte kort kun viser § 3 registrerede arealer på de 

ovenfor nævnte arealer. Det betyder, at der andre steder på ejendommen kan være 

områder, der er beskyttede, selv om områderne ikke fremgår af kortet. Det er 

naturtilstanden på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde. 

 

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ovenstående. 

Begrundelse for afgørelsen 

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at vandhullets kvalitet som levested for planter og 

dyr i dag er stærkt begrænset. En oprensning af vandhullet, vil højne naturværdien af 

vandhullet væsentligt.  

Vilkår 

Det er en betingelse for denne dispensation, at følgende vilkår overholdes: 

 

Vilkår ved oprensning af søen: 

1. Søen må ikke udvides eller uddybes ud over oprindelig størrelse og dybde. 

2. Søen skal oprenses således, at dens varierede forløb bibeholdes. 

3. Søen skal oprenses således, at der efterlades jævnt skrånende bund og bredder. 

Nyopståede brinker skal udjævnes og gives et anlæg på ca. 1:5. 

4. Søen må ikke gøres dybere. Oprensningen skal begrænses til en fjernelse af de 

vækster, som breder sig ud i søen. 

5. Det opgravede materiale skal køres bort fra naturområdet og jævnes ud uden at 

der efterlades volde og lignende. 

6. Der må ikke foretages nogen form for terrænændringer uden for det tilladte ud-

gravningsareal. 

7. Ved kørsel med gravemaskiner må der ikke efterlades varige spor i området.  

8. Der må efterfølgende ikke udsættes fugle, fisk eller andre dyr i eller ved vand-

hullet, ligesom der ikke må fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle 

indretninger i eller ved vandhullet. Søen må heller ikke kalkes eller lignende. 

9. Der må ikke beplantes med træer og buske i området.  

      10. Oprensningen skal foregå i perioden 1. september – 1. april.  

      12.  Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til kommunens affaldsplan 
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Klage- og søgsmålsvejledning 

Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.solrod.dk. 

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Klageberettigede er efter naturbeskyttelseslovens § 86: 

 ansøgeren, 

 ejeren af ejendommen,  

 offentlige myndigheder, 

 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørel-

sen, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur 

og miljø eller rekreative interesser som formål. 

Der kan klages via klageportalen, som der findes link til på forsiden af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk 

og virk.dk. Der kan logges på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID/Mit-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der 

betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug 

af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til det 

relevante klagenævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 

imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, og en eventuel klage skal være indgivet 

til Klageportalen den 11. april 2023. 

Afgørelsen vil desuden kunne indbringes for domstolene, jf. naturbeskyttelseslovens §88, 

inden for en frist på 6 måneder fra denne afgørelses meddelelse, dvs. den 14. september 

2023. 

 

Venlig hilsen 

Carl-August Bjørn Smidt 

Studentermedhjælper 
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Kopi til 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

Naturstyrelsen Midtsjælland; msj@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Hovedkontoret: dnsolroed_sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Solrød lokalafdeling: solroed@dn.dk 

Dansk Ornitologisk, Solrød lokalafdeling: solroed@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, København: natur@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, kreds 15: roskilde@friluftsraadet.dk 

Dansk Botanisk Forening: nbu_sj@botaniskforening.dk 

Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk 

 


