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I. Indledning.

I december 1976 vedtog Skanderborg Byråd at foretage en
frivillig fredning af området mellem Bakkely og Skvæt Møl-
le, og i april 1978 godkendte byrådet et af Fredningsplan-
udvalget for Århus Amt udarbejdet udkast til fredningsbe-
stemmelser. på daværende tidspunkt blev der dog ikke fore-
taget videre i sagen. Skanderborg kommunes tekniske for-
val tning har flere gange de senere år rej st spørgsmål om
genoptagelse af sagen over for Amtsfredningskontoret (nu
Århus Amts Landskabskontor) . Efter drøftelser mellem Århus
Amt og kommunens tekniske forvaltning blev der derefter
udarbejdet et foreløbigt forslag til fredning af arealerne,
hvilket forslag blev vedtaget af Skanderborg Byråd den 15.
november 1989 og derefter offentliggj ort og fremlagt den
28. december 1989 til og med 25. februar 1990. Der blev
afholdt et offentligt tilgængeligt møde om forslaget den
3O. januar 1990 på Rådhusgården i Skanderborg, hvor der
ikke fremkom indsigelser mod forslaget. Skanderborg Byråd
vedtog herefter forslaget på et møde den 25. april 1990 og
rejste ved skrivelsQ af 27. april 1990 fredningssag, jfr.
naturfredningslovens § 13, for det pågældende ca. 25 hektar
store område, der i det hele ejes af Skanderborg kommune.

I redegørelsen i forslaget hedder det blandt andet:

"Fredningsområdet.
Området er beliggende øst for Oddervej, mellem
Skanderborg sø/Næsset og Højvangen.

Hovedparten af området er ret kuperet, og store
dele er skovklædte. Bevoksningen består næsten
udelukkende af bøg med stor skønhedsværdi.
Arealer langs Oddervej (landevejen Odder-
Skanderborg) er anlag~ som græsarealer med enkelte
fritstående træer.
Ved den nordlige afgrænsning er helligkilden,
mølledammen og stemmeværket ved den nu nedrevne
Skvæt Mølle medtaget i fredningen



Fredningens baggrund.
på grund af beliggenheden umiddelbart op til
større bykvarterer har arealerne stor rekreativ
værdi.
Endvidere vil arealerne sammen med de allerede
gennemførte fredninger ved Båstrup, Vester Mølle
og Skårup danne et større sammenhængende fredet
område ved Skanderborg Sø.
Denne status ønskes sikret ved Skanderborg
Kommunes tilbud om frivillig fredning."

II. Sagens behandling ved fredningsnævnet.

Under sagens behandling har fredningsnævnet bestået af dom-
mer Mogens Beier, Århus, (formand) gårdej er Frede Bakkær
(Århus Amt) og Finn Holten Hansen (Skanderborg kommune) .

Efter bekendtgørelse i "Jyllands Posten" og "Århus Stifts-
tidende" for den 14. juni og i Statstidende den 16. juni
1990 afholdtes offentligt møde i byrådssalen på Rådhusgår-
den i Skanderborg den 13. august 1990. Den 27. august 1990
foretog nævnet besigtigelse af det område, der er foreslået
fredet.

på møderne har Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening
anbefalet fredningens gennemførelse med nogle mindre
ændringsforslag.

Fredningsnævnet finder, at der til de af fredningspåstanden
omfattede arealer er knyttet så værdifulde fredningsmæssige
interesser, at betingelserne for fredning efter naturfred-
ningslovens § l er opfyldt. Fredningspåstanden tages derfor
til følge, dog med de nedenfor angivne ændringer og præci-
seringer.

Nævnet har besluttet - selvom Skanderborg kommunes plan-
og teknikudvalg har meddelt, at der ikke ses at være afgø-
rende/væsentlige begrundelser for at ændre grænsen for
fredningen - at udvide fredningens geografiske udstrækning
med et mindre område syd for Oddervej over for Skvæt Mølle,



hvilket areal ligeledes ejes af Skanderborg kommune. på
dette areal er der etableret en ophalerplads for både.

Det er endvidere besluttet, at fredningen ikke skal være
til hinder for nødvendige udvidelser af Skanderborg - Odder
landevejen, herunder til cykelstianlæg m.v. inden for de af
vejmyndigheden tinglyste vejbyggelinier.

Det bemærkes, at fredningsforslaget er i overensstemmelse
med kommuneplanens bestemmelser, og at forslaget ikke stri-
der mod regionplan m.v. Bortset fra en mindre del af områ-
det ved den sydlige afgrænsning (ca. 4 hektar) er området
beliggende i byzone. Området er omfattet af naturfrednings-
lovens skov- og søbeskyttelseslinier, og skoven er ifølge
Skovlovens § 1 underkastet fredskovspligt.
Den 12. marts 1991 er der tinglyst fredningsbestemmelser
vedrørende Skvæt Mølle.

III. Fredningsbestemmelserne.

§ 1. Fredningens formål.
Fredningens formål er at bevare de fredede
arealer i deres nuværende tilstand og at sikre
området til bynære rekreative formål.

§ 2. Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Det fredede område skal bevares i den nuværende
tilstand. Der må således ikke foretages
tilplantning, terrænændringer eller ændringer af
den hidtidige anvendelse af arealerne, og der
må ikke opføres bebyggelse, medmindre der
meddeles tilladelse ved en dispensation efter §

12.

§ 3. Terrænændringer.

Der må som nævnt i § 2 ikke foretages
terrænændringer, og der må ikke foretages
opfyldning, planering eller afgravning. Der må
ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden.



§ 4. Campering.

på det fredede område må campering og teltning
ikke ske, og camping- og beboelsesvogne ikke
opstilles. Kortvarigt ophold i dagtimerne er dog
tilladt. I forbindelse med større rostævner er
det tilladt at telte på det fredede område i
korte perioder.

§ 5. Oplagsoladser m.v.

Det fredede areal må ikke anvendes til
losseplads eller til opstilling af udrangerede
maskiner, biler eller dele deraf. Forurening af
naturen ved henlæggelse af affald eller andet må
ikke finde sted.

§ 6. Ledningsanlæg.

Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes.

§ 7. Bebyggelse.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges.
Der må således ikke opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger, f. eks.
kolonihaver, gartnerier eller lignende, se dog §

12.

§ 8. Arealernes drift/anvendelse.

Arealerne må kun anvendes som hidtil, medmindre
der er anført undtagelser nedenfor.

Sumpede arealer må ikke yderligere afvandes
eller drænes. Eksisterende drænsystemer kan
vedligeholdes.

De på området værende løvtræsarealer skal
bevares. Såning og genplantning af disse må kun
finde sted med løvtræer og kun med indenlandske



arter.

Åbne arealer skal bevares som sådanne, idet
arealer, der i dag henligger som græsarealer,
dog kan overføres til park eller lignende
areal med spredt beplantning.

Hegn må ikke opsættes eller plantes uden
fredningsnævnets tilladelse.

§ 9. Pleje.

Skanderborg kommune drager omsorg for arealernes
pasning i overensstemmelse med fredningsbestem-
melserne.

§ 10. Veje.

Veje over det fredede areal må ikke anlægges u-
den fredningsnævnets tilladelse.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for
nødvendige udvidelser af landevej 644, Skander-
borg-Odder, herunder til cykelstianlæg, kant-
forstærkning og lignende indenfor de af vejmyn-
dighederne (Århus Amt) tinglyste vejbyggelinier.

ll. Almenhedens færdsel og ophold.

Almenheden har ret til gående og cyklende færd-
sel ad det eksisterende stisystem og til ophold
på arealerne under overholdelse af et af fred-
ningsnævnet godkendt ordensreglement.

12. Anlæg og disoensation.

-~ Fredningen skal ikke være til hinder for, at der
efter nævnets godkendelse tilvejebrinqes de for
almenheden nødvendige parkeringspladser, stier,
bygninger, skilte m.v.



Fredningen skal ikke være til hinder for, at der
efter nævnets godkendelse tilvejebringes de for
almenheden nødvendige parkeringspladser, stier,
bygninger, skilte m.v.

Dispensation fra bestemmelserne kan meddeles af
fredningsnævnet, når det ansøgte ikke kommer i
strid med fredningens formål.

Fredningen omfatter herefter følgende matr. nr.e (helt el-
ler delvist) som vist på vedlagte kort:

Matr. nr.e l49~, 150, 220d Skanderborg Markjorder og matr.
nr. la Edelsborg.

for
15,

~, a .
•1

-I b.
~f C.

-;/

jfr. naturfredningslovens § 26, inden
tiloverfredningsnævnet, Slotsrnarken

Denne afgørelse kan,
4 uger påklages
2970 Hørsholm, af
Skanderborg kommune
Miljøministeriet, Århus Amtsråd,
Enhver, der under sagen har givet møde for frednings-
nævnet eller fremsat ønske om at blive underrettet om
sagens afgørelse.

Frede Bakkær Mogens Beier Finn Holten Hansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Århus Amts vestlige fredningskreds
Århus, den 24. september 1991
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\_ FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

x Skanderborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
8660 Skanderborg

vlodtaget I
~kov- ']9 .\I3.turswrelsen

:.' •:Q!;
'_....J _v"';

30/11-95

Vedr. j.nr. 103/95 - matr.nr. 149 ex Skanderborg markjorder - Deres Lnr.
01.02.00G02-95-0223l.

I skrivelse af 13. oktober 1995 har kommunen for Finanssektorens uddannelsescenter
ansøgt om tilladelse til udvidelse af uddannelsescentret på ovennævnte ejendom.

I forbindelse med byggeriet ønskes overført et areal på cirka 400 m2 til matr.nr. 149
ex Skanderborg markjorder fra matr.nr. 149 a Skanderborg markjorder, som ejes af
Skanderborg Kommune. Arealoverførslen vil blive bebygget bortset fra cirka 2,50
meter langs de nye skel.

Arealet, som overføres, ligger inden for fredningen af område melle~ Bakkely og
Skvæt Mølle, jf. fredningskendelse af 24. september 1991.

Skanderborg Kommune og Århus Amt har anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse
til det ansøgte på vilkår:

at byggeriet kun fmder sted på arealer, der i dag er udlagt som græsplæne og uden
terrænændringer i slugten

at byggeriet udformes i overensstemmelse med det eksisterende, og

at der, når byggeriet er afsluttet, etableres en gangbro uden om nybygningens
nordvestlige hjørne, da friarealerne omkring uddannelsescentret er åbne for
offentligheden.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

/2/1 /1:2- DCb / /

/ ?j'et



Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, G.nr. 8-70-51-8-745-8-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

~Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings loka1komite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg,
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg
Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.
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Skov- og Naturstyrelsen
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

03/10-00

Søhøjlandets 0komuseum
c/o Bendt Nielsen
Søkildevej 35 C
8680 Ry

Vedr. j.nr.99/2000 - informationstavler - Søhøjlandets Økomuseum.

Den 18. september 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra 0komuseet
modtaget henvendelse om tilladelse til opstilling af informationstavler.

- Informationstavle 1 er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 24. september 1991
om fredning af et område mellem Bakkely og Skvæt Mølle.

Tavle 2 er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 4. februar 1918 om fredning af
arealer ved Ejer Bavnehøj.

Tavle 3 er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 15. juni 1976 om fredning af
arealer ved Skårup "Vestermølle" .

Tavle 4 er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 10. maj 1977 om fredning af
Mossø med omgivelser.

Ved sagens fremsendelse har Århus Amt anført, at den ansøgte informationsskiltning er
rimelig og ønskelig og har anbefalet, at der meddeles dispensation.

Da der er tale om informationstavler indenfor fredede områder, meddeler Fred-
ningsnævnets formand i medfør af naturbeskyrtelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte.

- ~ ~~Klagevejlednin2
~ ej <~ ,o.
.. Z I o

-: ~ ~Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
" ,-:.~~ over afgørelsen.
: :'Q- .-.

1--J J.Klageberertigede er:
- ':.1 o

::::- : " ~Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Arhus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
N ~i.?Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

~0 esse i afgørelsen.
~

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
"-_ sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
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sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-737-1-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660
Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34, 8680 Ry

,I ~i' ','



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900  Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail: 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Pr. mail Den 31. juli 2012.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.67, ansøgning om tilladelse til ændring af to eksisterende 

regnvandsbassiner ved Oddervej i Skanderborg.

Skanderborg Kommune har den 31. maj 2012 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet:

”Ansøgning om etablering af regnvandsbassin i Skanderborg

Skanderborg Kommune har den 3. marts 2011 modtaget en ansøgning fra Krüger A/S på vegne af 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om tilladelse til etablering af to regnvandsbassiner på

ejendommen matr.nr. 149 A, Skanderborg Markjorder beliggende Oddervej 27 A, tilhørende 

Skanderborg Kommune.

(Beliggenheden fremgår af oversigtskort i indstillingen). 

Området, hvori regnvandsbassinerne er placeret, ligger i byzone. I kommuneplanens rammer er 

det udlagt som område nr. 12.R.06 med anvendelse som rekreativt grønt område. Området er 

beliggende i fredskov og desuden omfattet fredning jf. Fredningsnævnets kendelse af 24. 

september 1991 i sagen nr. 1/1990 om fredning af et område mellem Bakkely og Skvæt Mølle ved 

Skanderborg By.

Ansøgning

Der er tale om ændring af to eksisterende regnvandsbassiner fra tørre til ”våde” 

regnvandsbassiner med permanent vandspejl. Regnvandsbassinerne fremgår af kortbilaget i 

fredningskendelsen. 

Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, der er ansvarlig for behandlingen af udledningstilladelsen 

iht. miljøbeskyttelsesloven, har beskrevet projektet således, idet opmærksomheden henledes på, 

at det ansøgte er benævnt ”alternativ 2”:

”Ombygning af eksisterende regnvandsbassiner ved Oddervej i Skanderborg fra tørre til 

permanent våde bassiner

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


I forbindelse med en sanering af kloaksystemet i opland 7.4 (Næsset, Højdedraget m.fl.) ønsker 

Skanderborg Kommune, at udledningen af næringsstoffer mv. til Skanderborg sø reduceres. En 

sådan reduktion opnås mest hensigtsmæssig ved at lade overfladevandet passere igennem et 

”vådt” regnvandsbassin med et permanent vandspejl, hvor de uønskede stoffer tilbageholdes. 

Regnvandsbassinerne udformes så de fremtræder som naturlige søer.

På grund af kloakoplandets beliggenhed i et meget kuperet område er der reelt kun to mulige 

placeringer af et regnvandsbassin. De to alternative placeringer er gennemgået i nedenstående 

afsnit. Placeringerne ses af vedlagte bilag 1 – kort over området.

Alternativ 1 (vest for Næsset ved Skanderborg sø)

Bassinet etableres ved nyanlæg på et grønt område vest for Næsset. På baggrund af 

nedenstående er dette alternativ dog ikke undersøgt yderligere.

 Skanderborg Kommune, som ejer arealet, er ikke interesseret i denne placering, idet området 
er et af de få tilbageværende bynære grønne områder med adgang direkte til Skanderborg sø.

 Der er modstand i den lokale grundejerforening, som anvender området til rekreative formål.

 Arealet skråner let ned mod Skanderborg sø. Dette bevirker, at et bassin vil fremstå som et 
unaturligt element i området idet det skal bygges ind i skråningen og afgrænses af en vold mod 
vest.

Alternativ 2 (slugten nord for Højdedraget)

Bassinet etableres ved uddybning af de eksisterende ”tørre” bassiner B28 og B29 i slugten nord for 

Højdedraget. Der sker allerede i dag en tilledning af overfladevand til bassinerne fra et større 

boligområde øst og nord herfor.

Ved anlæg af de nye bassiner tilstræbes, at anlægsdele fra de eksisterende bassiner 

genanvendes i videst muligt omfang. Der påtænkes udført nedenstående anlægsarbejder ved 

uddybning af eksisterende bassiner:

 Skråningsanlæg i eksisterende bassiner bibeholdes uændret og bassinerne vil ikke blive 
udvidet arealmæssigt. Det vil derfor ikke blive nødvendigt at fælde træer. I bunden af 
eksisterende bassiner udgraves nye flade skråningsanlæg (anlæg 1:5) således at 
bassinerne kommer til at fremstå som naturlige søer.

 I forbindelse med gravearbejdet fjernes den eksisterende betonkanal i bunden af det 
vestlige bassin. Endvidere vil de eksisterende ind- og udløbsrør som i dag er synlige blive 
sløjfet.

 Det eksisterende underjordiske betonbygværk nord for bassinerne genanvendes. For at 
undgå flere synlige bygværker i terræn etableres et nyt sandfang i bunden af det 
eksisterende bygværk.



 Der skal etableres nye ind- og udløbsbygværker i de to bassiner. Det vil dog kun være den 
øverste del af bygværkerne der er synlige over det permanente vandspejl.

 Der skal etableres en ny regnvandsledning fra Højdedraget til det eksisterende 
betonbygværk nord for bassinerne. Ledningen udføres primært ved styret underboring så 
udgravning kun vil være nødvendigt i stien øst for de eksisterende bassiner.

Fredning

Ejendommen, der er beliggende i byzone, er omfattet af fredning jf. Fredningsnævnets kendelse af 

24. september 1991 i sagen nr. 1/1990 om fredning af et område mellem Bakkely og Skvæt Mølle 

ved Skanderborg By.

Af kendelsens afsnit III. Fredningsbestemmelser fremgår:
§ 1. Fredningens formål

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres nuværende tilstand og at sikre området til 
bynære rekreative formål.

§ 2. Bevaring af områdets nuværende tilstand
Det fredede område skal bevares i den nuværende tilstand. Der må således ikke foretages 
beplantning, terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må 
ikke opføres bebyggelse, medmindre der meddeles tilladelse ved en dispensation efter § 12.

§ 3. Terrænændringer
Der må som nævnt i § 2 ikke foretages terrænændringer, og der må ikke ske opfyldning, planering 
eller afgravning. Der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden.

§ 7. Bebyggelse
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, 
boder eller andre indretninger, f.eks. kolonihaver, gartnerier eller lignende, se dog § 12.

§ 8. Arealernes drift/anvendelse
Arealerne må kun anvendes som hidtil, medmindre der er anført undtagelser nedenfor.

Sumpede arealer må ikke yderligere afvandes eller drænes. Eksisterende drænsystemer kan 
vedligeholdes.

De på området værende løvtræsarealer skal bevares. Såning og genplantning af disse må kun finde 
sted med løvtræer og kun med indenlandske arter.

Åbne arealer skal bevares som sådanne, idet arealer, der i dag henligger som græsarealer, dog kan 
overføres til park eller lignende areal med spredt beplantning.

Hegn må ikke opsættes eller plantes uden Fredningsnævnets tilladelse.

§ 12. Anlæg og dispensation
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der efter nævnets godkendelse tilvejebringes de for 
almenheden nødvendige parkeringspladser, stier, bygninger, skilte m.v.

Dispensation fra bestemmelserne kan meddeles af Fredningsnævnet, når det ansøgte ikke kommer i 
strid med fredningens formål.

Der findes ingen særbestemmelser i fredningen.



Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse 

iht. ovennævnte frednings bestemmelser, herunder om Fredningsnævnet vurderer, om den 

visuelle ændring med permanent vandspejl i de to regnvandsbassiner kræver en dispensation fra 

Fredningsnævnet.

Kommunens bemærkninger

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres nuværende tilstand og at sikre området 

til bynære rekreative formål.

Det påtænkte projekt, hvor to eksisterende regnvandsbassiner ændres fra ”tørre” til ”våde” 

skønnes ikke at være i modstrid med fredningens formål af nedenstående grunde:

 Anvendelsen af arealet vil ikke blive ændret, idet den overordnede funktion som 
regnvandsbassin bibeholdes. Arealet af de eksisterende regnvandsbassiner ændres ikke 
ved det påtænkte projekt. Visuelt vil der ske en ændring, der vurderes at være en 
forbedring i forhold til områdets anvendelse som rekreativt areal. 

 Der foretages en afgravning af jord (og sediment) i bunden af de eksisterende bassiner 
med det formål at tilvejebringe et permanent vandspejl. De eksisterende bassiner fremstår i 
dag meget ”tekniske” med bl.a. en betonkanal i bassinet periferi og vurderes derfor ikke at 
have en stor rekreativ værdi. Uddybningen sker således, at bassinerne får mere karakter af 
naturlige vandhuller med tilhørende flora og fauna. Det vurderes derfor, at områdets 
rekreative værdi vil blive højnet ved gennemførelsen af det påtænkte bassinprojekt.

 På grund af udformningen af de eksisterende regnvandsbassiner er der ingen 
tilbageholdelse af hverken bundfældelige stoffer eller flydestoffer. Dette bevirker, at der 
sker en transport af disse stoffer via grøften til Skvæt Mølledam. Ved ændring af 
bassinerne vil disse stoffer blive tilbageholdt bl.a. via etablering af et nyt sandfang.”

Med henvisning til ovenstående er Skanderborg Kommune indstillet på at meddele tilladelse til det 

ansøgte iht. miljøbeskyttelsesloven, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation.”

Sagen er drøftet i nævnet og med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, der har tilsluttet 

sig godkendelse .

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Skanderborg Kommune og finder, at ændringen af 

de to eksisterende regnvandsbassiner fra ”tørre” til ”våde” ikke er i strid med fredningens formål, 
samt at etableringen ikke vil stride mod øvrige beskyttelseshensyn. 

Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i 
overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.



Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 

afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 

Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 

Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere.

Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 

66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, epost@skanderborgforsyning.dk

Krüger A/S v/ projektleder Ruben Lauridsen, rbl@kruger.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  

skanderborg@dn.dk
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mailto:dn@dn.dk
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mailto:epost@skanderborgforsyning.dk


Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening Skanderborg, skanderborg@dof.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 

jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-

avler@mail.tele.dk
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg,

Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk
Geert Nielsen, Skanderborg Kommune, geert.nielsen@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, kaare.jensen@skanderborg.dk
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