
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

 

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til spildevandsledning ved Ovenskovvej 
17, 9640 Farsø 

Vesthimmerlands Kommune giver hermed dispensation til spildevandsledning, midlertidig 
grundvandssænkning og midlertidig vej i beskyttet eng i forbindelse med kloakprojekt fra 
sommerhusområde i Hvalpsund. Dispensation er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der 
dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper). Dispensationen bortfalder 
automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra brevets dato. Du må ikke udnytte dispensationen, 
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 2). 

Vilkår for dispensationen 

1. Af hensyn dyre- og planteliv i engen, må projektet kun udføres i perioden 1. oktober til 1. april. 

2. Råjord og muld- og overjord skal så vidt muligt tilbagelægges ved retablering. 

3. Eventuelt overskydende jord skal fjernes fra området, så samme terrænniveau som før 

gravningen retableres. Overskydende jord må ikke udspredes på beskyttede naturområder. 

4. Der skal anvendes køreplader ved kørsel i engen. 

5. Al materiale fra etablering af interimsvej (køreplader, tekstildug, grus/sand, singles mv.) skal 

fjernes fra den beskyttede natur efter endt projekt. 

6. Der må ikke isås græs mv. i engen efter endt arbejde. Fugtigbundsplanter i engen skal selv 

indfinde sig efter endt arbejde. 

7. Der må ikke sprøjtes eller gødskes i projektområdet. 
 
Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. 

Begrundelse for afgørelsen 
Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper. Alle tilstandsændringer af 
beskyttet natur kræver dispensation (se bilag 3). Vilkårene er stillet for bedst muligt at beskytte den 
beskyttede eng og de planter og dyr, som lever der. 
 
Ferske enge er værdifulde som biotoper for padder, insekter, fugle, planter m.m. 
 
Formålet med kloakprojektet er at forbedre rensning af spildevandet fra sommerhusområdet i Hvalpsund. 
Der vurderes dermed at være særlige samfundsmæssige interesser. 

Dato: 2. september 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

01.05.08-P25-17-21 

 

Søren Nordahl Hansen 

Telefon: 99 66 71 03 

Mobil: 40 24 34 52 

Mail: sorh@vesthimmerland.dk 

 

  

Vesthimmerlands Forsyning 
Att.: Anders Risager Sørensen 
Stengårdsvej 33 
9670 Løgstør 
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Etableringen af spildevandsledning i den ferske eng (se bilag 1 figur 2-1) vurderes som kørselsvej og 
grundvandssænkning at være af midlertidig karakter. Der vurderes derfor at engen hurtigt vil retablere 
sig, da terrænforhold bevares.   

Sagsfremstilling 
Vesthimmerlands Kommune modtog den 23. august 2021 ansøgning fra COWI A/S på vegne af 
Vesthimmerlands Forsyning om dispensation til placering af spildevandsledning, etablering af midlertidig 
vej og midlertidig grundvandssænkning på matr. nr. 8a Hole By, Hole. Ejendommen ligger på 
Ovenskovvej 17, 9640 Farsø lige øst for Klydevej i sommerhusområdet i Hvalpsund. Se vedlagte 
kortbilag (bilag 1). 
 
Projektbeskrivelse 
Der skal etableres ca. 290 m ny spildevandsledning i ø160 PVC-rør i ca. 1,50 m dybde. 
Spildevandsledningen etableres ved traditionel gravning, hvor der anvendes mindre gravemaskine eller 
større minigraver samt dumper til udførelse af arbejdet. 
 
Der vil være behov for lokalt midlertidig grundvandssænkning, der forventes udført med lænsning med 
pumpe fra bunden af udgravningen eventuelt suppleret med 1-sidet sugespids-grundvandssænkning. 
Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 10-20 arbejdsdage inkl. forberedende arbejde. 
 
Muld- og overjord afrømmes særskilt og henlægges midlertidigt langs ledningsgraven. Råjord vil 
ligeledes blive henlagt særskilt langs den midlertidige ledningsgrav. Råjord og muld- og overjord 
tilbagelægges ved retablering for at bevare engens frøpulje. Efter tilbagelægning vil jorden skånsomt 
blive planeret. 
 
I forbindelse med etablering af spildevandsledningen er der behov for at etablere brønde. Brøndene 
skjules under terræn, så de ikke er synlige efter retableringen. 
 
Ved anlæggelse af spildevandsledningen skal der laves en interimsvej til kørsel med 
entreprenørmaskiner i anlægsfasen. Interimsvejen forventes etaberet ved udlægning af køreplader i en 
bredde på ca. 10 m (se bilag 1 figur 2-2).. 
Hvis der under udførelsen vurderes behov for at lave et bærelag i forbindelse med opbygning af 
interimsvejen, udlægges en geotekstildug over muld- og overjorden. Over dugen udlægges en sand- og 
gruspude af i 10-20 cm højde, der eventuelt suppleres med singlesrende for bortledning af 
tilstrømmende overfladevand. 
Interimsvejen vil blive fjernet igen efter afslutning af projektet. 
 
Projektet er ifølge den samlede tidsplan en del af 2. etape af kloakprojektet og forventes udført i perioden 
1. oktober 2022 til 1. april 2023. 
 
Området er besigtiget den 27. juli 2021. 
Ved besigtigelsen fremstod projektarealet delvist slået/høslettet. Arealet fremstod fugtigt domineret af 
fugtigbundsplanter (fx mosebunke, lysesiv, kærdueurt, sumpkællingetand, glanskapslet siv og kærtidsel) 
og har jf. luftfoto ikke været omlagt minimum siden 1999. Engen er totalt estimeret i moderat naturtilstand 
med 8 stjernearter og 10 problemarter. Engen er mindst værdifuld i den sydlige del, hvor spildevands-
ledning ønskes placeret og mest værdifuld mod nord omkring den åbne grøft. 
 
Foto af engen, hvor spildevandsledning ønskes placeret: 
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Foto taget mod øst. Spildevandsledning vil ca. blive placeret, der hvor vegetation er slået. 

 

Kommunens vurdering 
Naturbeskyttelsesloven 
Arealet er nyregistreret som § 3 beskyttet eng og enhver tilstandsændring kræver en forudgående 
dispensation fra kommunen efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vilkårene i denne dispensation betyder, at 
der ikke ændres i de fysiske forhold på længere sigt.  
 
Engen vurderes i moderat naturtilstand, hvoraf den mindst værdifulde del af engen ligger mod syd, hvor 
spildevandsledningen og arbejdet med etableringen foregår. Engen vurderes at kunne retablere sig kort 
tid efter retablering, da naturlig frøpulje og overjord sikres med vilkår og der anvendes køreplader for at 
påvirke jordbunden i arbejdsområdet mindst muligt. 
 
Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. Det ansøgte projekt sker ca. 400 m nord for Natura 2000-område nr. 30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Projektet vurderes ikke at 
påvirke den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne, dels pga. afstand og dels 
pga. projektets udformning. 
 
Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke 
Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget væsentligt. 
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Bilag IV – indledende vurdering 
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der er kendskab til forekomst af 
odder, flagermus, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander i området. Projektet 
vurderes ikke at påvirke flagermus og odder, da vandløb, søer, store hule træer og bygninger ikke 
påvirkes. Arealet er besigtiget i juli 2021, hvor der ikke blev fundet markfirben, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og strandtudse. Der vurderes ikke at være oplagte yngle- og rasteområder for disse arter 
på lokaliteten, da der ikke er tale om overdrev, søer eller moser.  
 
Samlet vurderes det, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter 
optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 
 
Kommuneplan 
Området ved er omfattet af kommuneplanens retningslinje: 
5.1 Særligt værdifuldt landskab 
5.2 ”Grønt Danmarkskort” som potentielt naturområde 
5.5 Kystnærhedszonen – kystområde A. 
 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, da der ikke sker 
varige terrænændringer og der kun sker midlertidig påvirkning af naturværdier i området (eng i moderat 
naturtilstand). 

Yderligere oplysninger 
Du kan finde kort, luftfotos og oplysninger om din ejendom på kommunens digitale kortværk. Find det via 
kommunens hjemmeside (søg efter kort i søgefeltet) eller følg linket: 
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland 
 
Har du brug for hjælp til at navigere i kortet, er du velkommen til at kontakte mig. 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: byggesager@vmus.dk (jf. 
museumslovens § 27, stk. 2). 

 
Tilladelse efter anden lovgivning 
Udledning af oppumpet grundvand kræver udledningstilladelse fra Vesthimmerlands Kommune. 
Eventuel jordflytning ud over aktuel matrikel kræver anmeldelse til Vesthimmerlands Kommune. 
  
Denne dispensation må ikke udnyttes før klagefristen for de andre afgørelser er udløbet uden klage. 
 

Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 
efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 
kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 66 78 19 eller e-mail dpo@vesthimmerland.dk. Du 
kan læse mere om kommunens persondatapolitik på www.vesthimmerland.dk. 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7103 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Nordahl Hansen 
Natursagsbehandler 

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Borgerkort&Site=vesthimmerland
mailto:byggesager@vmus.dk
http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


 

 

Bilag 

1. Kortbilag 

2. Klagevejledning  

3. Lovtekst 
 

 
 

Afgørelsen er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com   

 Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

 Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk   

 Friluftsrådet: kraghchr@post3.tele.dk  

 COWI A/S: locr@cowi.com 

 Morten Ovenskou-Pedersen, Ovenskovvej 17A, Hvalpsund, 9640 Farsø 
 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vesthimmerland@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:mst@mst.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
mailto:locr@cowi.com


 

 

Bilag 1 Kortbilag Kortet er ikke målfast. 

 
 

 



 

 

Bilag 2 

Klagevejledning  

 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige 

myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  

 

Hvis du ønsker at klage 

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 

klageportal. 

 

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-

klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  

 

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 

Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  

 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 

sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 

Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  

 

En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer noget andet.  

 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


 

 

Bilag 3 

Naturbeskyttelseslovens § 3 (Beskyttede naturtyper m.v.)  

Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.  

 

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m
2
, eller af 

vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra 

kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige 

vedligeholdelsesarbejder i vandløb.  

 

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af  

 

1) heder,  

2) moser og lignende,  

3) strandenge og strandsumpe samt  

4) ferske enge og biologiske overdrev,  

 

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er 

større end 2.500 m
2
 i sammenhængende areal.  

 

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 

m
2
, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.  

 

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 og 3, 

herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning. 
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