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Landzonetilladelse på ejendommen, Vestervang 8 , 9681 Ranum 
 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, til at etablere/udvide sø 
og et paddehul på ejendommen beliggende Vestervang 8, 9681 Ranum – matr.nr. 5g og 4c Ranum By, 
Ranum. 
 

Redegørelse 

 
Mik Mejland har som ejer af ovennævnte ejendom søgt en landzonetilladelse til at etablere og udvide en 
eksisterende sø samt til at etablere et paddehul på ejendommen Vestervang 8 der omfatter 3 matr. nr. 
5h, 5g og 4c Ranum By, Ranum. 
 
Ansøger skriver den 18. februar 2021 som begrundelse for at udvide den eksisterende sø og etablere 
paddehullet: 
 

”Grunden som den er i dag har en mindre sø jeg gerne vil udvide. Dette med henblik på, at få en 
mere varieret natur profil her på Vestervang 8. Den eksisterende sø, er nok anlagt med henblik 
på prydfisk. Den har ret stejle kanter og er ikke nogen videre brugbar sø for paddelivet. 
 
Derfor vil jeg gerne udvide den eksisterende sø, således der kan opnås en dybde og en størrelse, 
så der kan leve fisk som gedde, aborre skalle ål og ørred i søen. I den anledning vil jeg også 
terræn regulere en smule mod nabo i form af videre førelse af en høj brink, samt gøre profilet 
mod søen mere "glat". Bevoksning med fyr (til små fuglene) samt de fleste birketræer vil 
forblive hvor de er. 
 
Da området i bunden af matriklerne på Vestervang 8 er ret lavtliggende, vil jeg endvidere også 
gerne etablere et paddehul, til glæde for de forskellige padde dyr. 
 
Udgravningsjorden fra søudvidelsen vil jeg gerne benytte til etablering af en mindre bakke med 
en stejl sydvendt skråning, således der kan skabes grundlag for en alsidig flora og biodiversitet. 
Jeg påtænker, at etablere bakken umiddelbart oven for fyr bevoksningen i aftagende bælte 
form mod søbredden.  

Dato: 21. juni 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

01.03.03-P19-64-20 

 

Erland Laugesen 

Telefon: 99 66 73 63 

Mail: erl@vesthimmerland.dk 

 

  

Mik Mejland 
Vestervang 8 
9681 Ranum 
På mail til:mik_mejland@hotmail.com 
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Jeg mener projektet samlet set, vil forbedre natur miljøet på Vestervang 8 til glæde for bl.a. den 
lokale fiske hejre.  Endvidere, at det også vil skabe mere insekt liv og dermed også bedre vilkår 
for fuglelivet. 
 
Vi har i forvejen etableret flere nedbrydningssteder med træ til forrådnelse således 
(svampe)biller, padder, pindsvin og fugleliv har gode/forbedrede helårlige leve/trivsels vilkår 
andre steder på grunden.” 
 
Da der er tinglyst en regnvandsledning under den eksisterende sø har kommunen foretaget partshøring 
af Vesthimmerlands Forsyning som i mail dateret 9-2-2021 har svaret: 
 

”Vesthimmerlands Forsyning er meget i mod, at der gives tilladelse til udvidelsen/etableringen af den 
viste sø. 
  
Placeringen af søen og dens udvidelse, er meget uheldig i forhold til den eksisterende ledning i området. 
  
Ledningen som er vist på vedhæftede tegning, skal kunne repareres, serviceres og lignende. Det er i 
forvejen et problem pga. af den eksisterende mindre sø, men det vil praktisk talt blive umuligt, hvis der 
sker den udvidelse, som der er vist på skitsen i fremsendte nabohøring. 
  
Desuden er ledningen tinglyst, hvilket i sig selv burde forhindre udvidelsen af søen. Tinglysningen giver 
Vesthimmerlands Forsyning ret til at tilgå ledningen, hvilket ikke bliver muligt hvis udvidelsen 
gennemføres.” 
  
Ansøger har i mail den 03-06-2021 nedenævnte bemærkninger til udtalelsen fra Vesthimmerlands 
Forsyning . 

Vandløbet som er lagt i ledning kan tilses og renses mellem brønd DBA8013 og DBA8021, jf. 
forsyningens kort.  

Ledningen er strømpeforet i 2015, så ledningen må antages at være i god stand og det vil være 
tilstrækkeligt at tilgå ledning fra de 2 nævnte brønde.  

Vesthimmerlands Forsyning har ikke ifm. strømpeforingen kontaktet tidligere ejer, hvorfor De 
må have vurderet at eksisterende vandhul ikke var en forhindring eller gene ift. drift og 
vedligehold af ledningen og ift. deklarationens ordlyd.  

Jf. flyvefotoarkivet er eksisterende vandhul etableret mellem 1985 og 1990, dvs. vandhullet har 
eksisteret i mindst 30 år uden at VF har haft gener med drift og vedligehold af ledningen.  

Ansøger har på baggrund af forsyningens bemærkninger fremsendt revideret projektmateriale 
den 03.06-2021  hvoraf fremgår at den eksisterende sø ikke udvides men at der istedet 
etableres ny sø adskilt fra den eksisterende sø med et areal der er 4,20 meter i bredden så det 
vil være muligt at benytte arealet beliggende mellem de 2 søer som kørevej. 
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Da der på ejendommen også er tinglyst en fjernvarmeledning har kommunen også foretaget 
partshøring af Løgstør fjernvarmeværk og fået nedenævnte svar fra fjernvarmeværket den 19-
03-2021: 

”Jeg har gennemgået vedlagte snit af planen, som du tilsendte, og ligeledes fået rørleverandøren til at 
se på sagen. 
 
Umiddelbart overholdes dybden og bredden til ledningen, men der følgende problemstillinger der skal 
tages højde for. 
 

1. Grundvands spejlet stiger og vandspejlet på søen vil derfor også stige, 
kan det gøre at ”skrænten” ned til søen flader ud så dybden / bredden der skal være om 
ledningen bliver udvisket, 
og der derfor er risiko for at ledningen popper op og ledningen bliver beskadiget? 

 
2. Omkring liggende vand løber i søen ned af skrænten, således at jorden over og omkring 

ledningen løber i søen. 
og ledningen efter en årrække bliver blotlagt. 

 
Erstatningskravet vil ene og alene ligge på ejeren af ejendommen.” 
 
I forbindelse med nabohøring af tilstødende ejendomme  har ejerne af ejendommen beliggende  
Vestervang 16  den 12.12-2020 fremsendt deres bemærkninger til projektet.  Materialet som blev 
fremsendt i forbindelse med nabohøringen fremgår af ”bilag fra ansøgning”, se side 12 – 14 i 
landzonetilladelsen. 
 
Med hensyn til etablering af sø på matr. nr. 5g Ranum by, Ranum, har vi da visse betænkeligheder. 
Synes, vi bliver omgivet af vand, da der på matr.nr. 6ø også er en stor sø, som oversvømmer en stor del 
af vores have, samt dele af kørebanen på Vestervang.  
Så det er vores håb, at i - hvis tilladelse bliver givet til etablering af endnu en sø - vil sørge for at dræne 
vandet fra matr.nr. 6ø over i den nye sø. 
 
Ansøger har kommenteret dette i mail den 16-12-2020: 
 

”Terrænet på matrikel 5g er således i dag, at der afvandes/tilstrømmer vand mod den 
eksisterende sø og bunden af matrikel 5g fra matrikel 5g. Topografien kan ses af vedlagte 
topografiske udsnitskort og fremgår i princippet også af vedlagte stormflodskort 
 
Dette terrænfald planlægger jeg som anført i ansøgningen at bibeholde, men føre længere op 
af matrikel 5g og regulere med fald mod både fremtidig sø og paddehul. 
 
Endvidere kan man på vedlagte stormflodskort også se hvordan nedbøren vil løbe/løber på 
matrikel 5g og omkringliggende arealer. Der er som det fremgår ingen eller meget lidt 
afstrømning til andre steder end bunden af matrikel 5g fra den øvrige del af matrikel 5g.  

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1ko3Sc-0000Et-4k&i=57e1b682&c=iw0epwQ36vslZMKldtlgrB7AX6fm2sNFMSyvBin7xTjXc-kx-qGZkSmeSKalsHDCtQj2nKvB5AGouYUO3oxKjgpDe1MdM5sA__iRtSdYSjnIaPSCLondDLk-7pYM2C2u9Ch4dzL3HEPf7Sul4ynT1xJ1S0NGBEN63i0xmWUZcvIkWJNqIryvlfmPbMRq2DSa4JSN3VtO_3-JkosJERG4pA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1ko3Sc-0000Et-4k&i=57e1b682&c=iw0epwQ36vslZMKldtlgrB7AX6fm2sNFMSyvBin7xTjXc-kx-qGZkSmeSKalsHDCtQj2nKvB5AGouYUO3oxKjgpDe1MdM5sA__iRtSdYSjnIaPSCLondDLk-7pYM2C2u9Ch4dzL3HEPf7Sul4ynT1xJ1S0NGBEN63i0xmWUZcvIkWJNqIryvlfmPbMRq2DSa4JSN3VtO_3-JkosJERG4pA
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Der er som det fremgår af stormflodskortet samt topografisk kortudsnit derfor ikke 
umiddelbart nogen tilstrømning fra matrikel 5g til Vestervang 16, matrikel 6ø og endvidere 
heller ikke til kørebanen på Vestervang. 
 
Såfremt der er aktuelle problemer med vandtilstrømning fra matrikel 6ø til Vestervang 16 og 
kørebanen på Vestervang, må dette forhold afklares med ejerskabet af matrikel 6ø som 
selvstændig løsning, ikke med afvanding til den fremtidige sø på matrikel 5g.” 
 
Kommunens bemærkninger:  
 
Ejendommen er beliggende i landzone umiddelbart udenfor byzonegrænsen i Ranum, 
beliggende i område omfattet af kommuneplanramme 7.O.1 område til offentlige formål og 
hvor den nuværende zonestatus er by- og landzone og fremtidig zonestatus byzone for 
rammeområdet. Der registreret beskyttet natur – sø og vandløb – på ejendommen. Arealet 
hvor der påtænkes etableret sø og paddehul er endvidere omfattet af en skovbyggelinie. 
 
På baggrund af kommunens luftfotos kan konstateres at der tidligere har været bebyggelse på 
arealet hvor den nuværende sø er etableret og denne som påpeget af ansøger må være 
etableret i tidsrummet 1985 – 1990. 
 
Afvandingsledningen er tinglyst den 24. august 1976. I denne fastsættes: 
 
”Ledninger og brønde skal henligge uforstyrret og ingen må egenhændigt foretage foranstaltninger, der 
kan være til skade eller gene for anlægget. 
De enkelte grundejere er pligtige til at tåle fornødne vedligeholdelsesforanstaltninger, uden, der i reglen 
kan fordres erstatning herfor. 
Der må ikke uden Løgstør Kommunalbestyrelses godkendelse foretages foranstaltninger, der er i strid 
med bestemmelserne i vandløbsregulativet eller vandløbsloven”.. 

Da den eksisterende sø er etableret uden at der i den anledning har været påtale af dette siden 
dennes etablering og da der er foretaget strømpeforing af ledningen i 2015 uden at der i den 
anledning blev stillet krav om at  sløjfe søen er det kommunens vurdering at der ikke kan stilles 
krav om at fjerne den eksisterende sø nu og at der derfor kan meddeles zonetilladelse til at 
etablere den nye sø.  

Ansøger skriver at denne ”hæver terrænet mellem de 2 søer med højden fra volden (mod 
naboen) som det højeste sted og så 20 cm laveste sted. laveste sted med 20 cm er den 
regulering jeg skal foretage de laveste steder rundt om den nye sø, for at man kan færdes/der 
kan køre evt. maskiner fra forsyningen uden de kører i vand”. 

I deklaration om fjernvarmeforsyningsanlæg, der er tinglyst den 20.08-2009 fastsættes:  
 

”Ledninger, el- og styrekabler nedgraves til en minimumsdybde på 1.0 m, og i et bælte på 2 
meter på hver side af disse ledninger må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra 
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Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.a. opføres bebyggelse eller etableres andre faste anlæg af 
nogen art. Herunder også terrænregulering, beplantning med dybdegående rødder, samt 
anbringelse af depoter eller lignende, der kan være til hindring eller skade for: 
ledningsanlægget eller økonomisk belastende for adgang i forbindelse med eftersyn og 

vedligeholdelses- og reparationsarbejder.” 
 
 Ifølge ansøger er afstanden fra fjernvarmeledningen beliggende med en afstand på 20,41 meter og 
paddehullet i endnu større afstand fra ledningen.  Søen og paddehullet er dermed placeret uden for det 
bælte på 2 meter hvor der ifølge deklarationen ikke må foretages terrænregulering. 
 
Ifølge ansøger etableres der vold/kørevej mod naboejendommene således at vandet fra søen der ifølge 
ansøger anlægges ca. 6 meter fra skellet til naboejendommen Vestervang 16  ikke vil blive ledt   fra den 
nye sø ind på denne ejendom hvor en stor sø på matr. nr. 6ø ifølge ejerne i  forvejen oversvømmer en 
del af haven. 

 
Kommunens naturafdeling har vurderet at etablering af en jordvold på nord-nordvest siden af den 

eksisterende sø ikke medfører en tilstandsændring, og der kræves således ikke en 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven når der ikke foretages indgreb i søen.  

 

Kommunens vandløbsafdeling har oplyst at det er vigtigt at der ikke skabes direkte kontakt 

mellem en evt. sø og vandløbet/regnvandsledningen, da det ikke ønskes at varmt og 

iltfattigt søvand ledes ud i Ranum Bæk. 
 

Begrundelse 
 
Kommunen vurderer at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte hvor ejer oplyser at denne er i 
gang med at forbedre biodiversiteten på ejendommen der i kommuneplanen er beliggende i område 
udlagt til offentligt formål. 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at: 
 

 Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune 

d.18.02.2021 og skal desuden ske i overensstemmelse med supplerende oplysninger/tegninger 

modtaget d.03.06-2021. 

 

Anlæg: 

 
 Søen må ikke etableres ved brug af membran.  

 Findes der under udgravningen dræn eller rørledninger, skal de lægges om, så 
dræning ikke forringes for naboejendomme.  

 Søen skal anlægges med bugtede kanter, og bredzonen skal være flad (hældning ca. 
1:5).  

 Der skal holdes en afstand på mindst 5 m. til skel og 10 m. til nærmeste vandløb. 
Der må ikke skabes forbindelse til vandløb.  

 Det opgravede materiale udjævnes altid mindst 5 m. fra søens bred eller fjernes helt 
fra ejendommen.  
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 Der må kun anlægges en ø, hvis vandarealet i søen udgør mindst 1000 m2. Der må 
ikke placeres opgravet materiale på en eventuel ø.  

 Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes, hvis der stødes på arkæologiske fund.  

 
Anvendelse:  

 

 Der må ikke sættes fisk, krebs eller andefugle ud i søen. Der må ikke fordres i eller 
inden for en afstand af 10 m. fra søen.  

 I en bræmme på mindst 5 m. omkring søen, må der ikke dyrkes, sprøjtes eller 

gødskes.  

 Søer må ikke uden særlig tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune anvendes til ”put 
and take” fiskeri, det vil sige udsætning af fisk og salg af fiskekort.  

 Det må ikke opsættes synlige redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun 

må hegnes med sædvanligt landbrugshegn.  

 

 
Beplantning:  

 

 Der må ikke plantes i eller tæt omkring søen.  

 Ved nyplantning skal syd- og østsiden friholdes af hensyn til sollyset, og der må ikke 
plantes i f.eks. eng og mose områder.  

 Der må kun plantes træer og buske, som findes naturligt i området, i god afstand til 

søen. Det kan f.eks. være hvidtjørn, hunderose, alm. Røn, mirabel og brombær, 

men ikke f.eks. rhododendron, snebær, spiræa eller hybenrose. Det anbefales i 

øvrigt ikke at plante pil og nåletræer.  

 Eventuelle øer (se ovenfor) må ikke tilplantes med træer.  

 Der må ikke tilsås med andet end almindeligt græsfrø.  

 
Øvrige oplysninger til ansøger: 
 

 Vi gør i øvrigt opmærksom på at kunstigt anlagte søer over tid kan blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper. Det betyder, at der skal søges om 
dispensation, hvis søen senere ønskes ændret. 

 
Der er i forbindelse med nabohøring indkommet bemærkninger fra ejerne af Vestervang 16. 
 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. 
 

Klageregler:  
 
Afgørelsen forventes offentliggjort på www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser den 21.06.2021. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger 
og organisationer. 
 
Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over 
landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før 
Planklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har 

file://///VHKFIL201d/Home$/mala/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/REDIGER/www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser
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opsættende virkning. For klager der indbringes for Planklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. 
vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved midnat på den dag hvor klagefristen udløber, 
dvs. senest kl. 23.59. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

1
  

Vi vurderer, at landzonetilladelsen ikke vil påvirke natura 2000 områder væsentligt. Det vil ikke forringe 
levevilkårene for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke nærmere kendskab til de 
enkelte arters forekomst i området. Der kan derfor meddeles landzonetilladelse uden en 
konsekvensvurdering.  
 
Med venlig hilsen 
 
Erland Laugesen 
Landinspektør 

                                                      
 
1
 Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kopi af tilladelsen er sendt til:  

Danmarks Naturfredningsforening – vesthimmerland@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk 

Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 

 

mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:byggesager@vmus.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Vejledning om klagemulighed ved Planklagenævnet 

Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven. 

Du kan finde flere oplysninger på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Hvad kan du klage over?  

Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der 

begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold. 

 

Ved landzoneafgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. 

Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder 

både, hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller 

uhensigtsmæssig. 

 

Ved alle andre afgørelser kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål.  

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager 

over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.  

 

Retlige forhold er blandt andet: 

 om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering 

 om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er 

fulgt. 

Hvem kan klage?  

Følgende er berettiget til at klage: 

 Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

 Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med foreningen/organisationen 

skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 

for arealanvendelsen. En betingelse er, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, 

som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer.  

 Miljø- og Fødevareministeren. 

  

http://www.nmkn.dk/


 
 

 

Hvornår kan du klage?  

Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort 

regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 

forlænges fristen til den følgende hverdag. 

 

Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med 

afgørelsen.  

Hvordan kan du klage? 

Du skal sende klagen til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller 

www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.  

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vesthimmerlands Kommune. Hvis Vesthimmerlands 

Kommune fastholder afgørelsen, sender Vesthimmerlands Kommune klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.  

 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden 

er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune 

videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk .”   

Hvilken betydning har det, at du klager?  

Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen 

opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre 

nævnet bestemmer andet.  

Hvad koster det at klage?  

Det koster 900 kr. hvis du er privatperson og 1.800 kr. hvis du er virksomhed eller organisation. 

Planklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser 

vedr. ekspropriation og aktindsigt. 

 

Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi 

klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har 

kompetence til at behandle klagen.  

Kan du lægge sag an? 

Du kan indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 

6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort.  

 

Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil 

domstolen måtte bestemme andet. 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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1. Vestervang 8 
9681 Ranum

Tegn & Mål

Areal 1140 m2

Udvidelse af eksisterende sø med 1100-1200
vandspejl

Areal 67 m2

Etablering af mindre paddehul 70-90 m2
vandspejl

"vestervang 8 ranum"
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2 - Søudvidelses bilag inkl paddehul.pdf







Nuværende kote forhold på matrikel  5g og 4 c Ranum By: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



Fremtidige maksimalt anslåede kote forhold på matrikel 5g og 4 c Ranum by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Bakke kote 

8.5 til 9 



Fremtidige sø og paddehul: 

 

 

Bakke skrå mod syd

Udvidet sø 

Padde hul
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