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Du får landzonetilladelse til udvidelse af den tidligere branddam 
 
Du får hermed landzonetilladelse til ændring og udvidelse af den nedlagte 
branddam på ejendommen beliggende: 
 
Favrgaardsvej 195, Morsholt, matrikelnr. 27 Morsholt By, Odder og 
med ejendomsnummer 19391. 
 

 
Den tidligere branddams placering – her skjult af træer og buske.  
 
 
Afgørelse 
Odder Kommune meddeler tilladelse efter Lov om planlægning, § 35, stk. 
1 (”landzonetilladelse”) til udvidelse og ændring af den tidligere branddam, 
så denne får karakter af et naturligt vandhul. 
 
Du får tilladelsen med følgende vilkår og på betingelse af: 
 

• Vandhullet placeres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og ud-
gør optil 250 m2 

• Den tidligere branddam oprenses så det indpasses som et natur-
ligt vandhul i det eksisterende terræn på matriklen (den tidligere 
have).

XXX 
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• Maksimal dybde af vandhullet må være 1,5 m.  
• Skråningsanlæg både over- og under vandspejl udføres med et 

anlæg på maksimalt 1:5 eller fladere og med et varieret og let bug-
tet forløb, så vandhullet passer naturligt ind i ”landskabet”. 

• Det opgravede materiale kan planeres ud omkring det udvidede 
vandspejl i en maks. højde på 0,5 m alternativt udspredes på den 
nærliggende mark (som du ejer/dyrker). 

• Der må ikke anlægges øer eller plantes i vandhullet.  
• Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder i vandhullet, ligesom 

der ikke må fodres inden for en afstand af 10 meter fra vandhullet. 
• Der må ikke opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indret-

ninger i eller ved vandhullet. 
• Der må ikke i forbindelse med oprensning af vandhullet afbrydes 

eller påvirkes dræn eller grøfter, som kan have indflydelse på af-
vandingen fra andre ejendomme. 

• Eksisterende afløb, der hindrer omliggende arealer i at blive over-
svømmet, kan bibeholdes, men der må ikke etableres nye afløb. 

• Tag- og overfladevand, der ledes til søen/vandhullet, må ikke inde-
holde rengøringsmidler, ukrudt-, mos-, alge- eller svampebekæm-
pelsesmidler. 

• Såfremt der observeres fortidsminder, skal gravearbejdet straks 
standses og Moesgaard Museum kontaktes på e-mail:  ark@mo-
esgaardmuseum.dk. Museets anvisninger skal følges.  

 
Projektbeskrivelse 
Du har i ansøgningen (standard ansøgningsskemaet) oplyst, at du ønsker 
at oprense branddammen/vandhullet, da det er betydelig tilgroet. Du hå-
ber dermed at kunne forbedre miljøet omkring dammen og vandmiljøet – 
tilstanden i dammen. 
 
Medsendte fotos viser et stærkt tilgroet vandhul med et vandspejl visende 
kraftig algevækst. 
 
Bortfald af tilladelse 
Din tilladelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den senest 5 år efter, at 
den er meddelt.  
 
Grundlag for tilladelsen 
Tilladelsen er givet på baggrund af oplysninger i ansøgning med bilag (4 
stk. fotos) af 8. februar 2023. Du får tilladelsen på betingelse af, at projek-
tet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøg-
ningen. 
 
Du må ikke bruge tilladelsen endnu 
Du må ikke udnytte landzonetilladelsen før klagefristen er udløbet den 30. 
marts 2023.  
 
Hvis vi modtager en klage over tilladelsen, må tilladelsen ikke udnyttes før 
Planklagenævnet har afgjort sagen. 
 
Hvis vi modtager en klage, får du besked med det samme. Hører du ikke 
fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klager.  
 

mailto:ark@moesgaardmuseum.dk
mailto:ark@moesgaardmuseum.dk
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Ejendommens status og historik 
I Bygnings- og Boligregisteret (BBR) fremgår det, at ejendommen er belig-
gende i landzone, og at der ikke er noteret landbrugspligt. Ejendommen 
består af 1 matrikel – 144b Morsholt By, Odder på 2.030 m². 
 
På ejendommen lå tidligere et ældre fritliggende enfamiliehus med flere 
mindre udhuse. Disse blev nedrevet i 2022. 
 
Begrundelse og sagsfremstilling 
I landzonen må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstyk-
ning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående 
bebyggelse og ubebyggede arealer. Dette fremgår af planlovens § 35, stk. 
1.  
 
Det bagvedliggende hensyn i planlovens bestemmelser er at hindre 
spredt bebyggelse uden for planlagte eller landsbyafgrænsede områder 
og i landzonen generelt. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes 
for anden uplanlagt bebyggelse, udgravninger m.v. end den, der er nød-
vendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.  
 
Efter retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelser 
for Odder Kommune vedrørende etablering af vandhuller/søer meddeles 
der normalt tilladelse på dyrkede arealer – tilladelse meddeles med vilkår. 
 
Det skal præciseres, at denne tilladelse er baseret på et konkret og indivi-
duelt skøn baseret på de faktiske omstændigheder i sagen. Det vil sige, at 
ved ansøgning om et tilsvarende projekt, men med en anderledes place-
ring i landskabet – for eksempel i et område med ”landskabelige interes-
ser” eller beliggende inden for beskyttelseslinjer iht. naturbeskyttelseslo-
ven – eller som ikke er opført eller etableret lovligt, kan der blive givet et 
afslag.  
 
Vores vurdering af din ansøgning  
I den aktuelle sag er der tale om oprensning af en ældre, nu nedlagt 
branddam. Branddammen har ligget på ejendommen i årtier – ses på luft-
foto fra 1954, men er nu nedlagt og har dermed fået lov til at gro hen. Der 
er hegn om dammen, men dette fjernes i forbindelse med etableringen af 
det mere naturlige udformede vandhul. 
 
I forbindelse med Team Miljøs besigtigelse af branddammen i oktober 
2021 har de vurderet, at dammen er mere end 100 m² og dermed omfattet 
af naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3 – oprensningen og ændringen kræ-
ver derfor en dispensation i medfør af NBL. 
 
Naturtilstanden blev ved besigtigelsen vurderet som ”ikke særlig høj”. Det 
blev samtidig vurderet, at en oprensning og restaurering ville bidrage væ-
sentligt til en øget naturværdi. 
 
Ejendommen ligger i et område, der er vedtaget som ”bevaringsværdigt 
landskaber” (del af området Rævså-dalen) men vurderes som værende af 
uden betydning. 
 
Det er kommunens samlede vurdering, at tilladelsen til vandhullet, der ud-
formes som et naturligt vandhul, ikke tilsidesætter hensyn, som skal vare-
tages ved landzoneadministrationen, herunder hensyn til landskab, natur, 
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miljø, planlægning eller naboer, og at tilladelsen ikke er i strid med Planlo-
vens overordnede formål eller intentioner. 
 
Vurdering af dit projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen  
I henhold til Habitatbekendtgørelsen1 skal der foretages en vurdering af: 
 

1) om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  
 

2) om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle 
livsstadier 

 
Natura 2000 
Det ansøgte projekt ligger ca. 7,6 km fra Natura 2000-område, ”Kysing 
Fjord” og ca. 6,6 km fra Natura 2000-område, ”Horsens Fjord og havet øst 
for Endelave”. Odder Kommune vurderer, at det ansøgte er af en karak-
ter, der hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil 
påvirke arter og i Natura 2000-områder.  
 
Bilag IV-arter 
Ifølge Odder Kommunes registreringer findes der en række bilag IV-arter i 
kommunen. Det drejer sig om flere arter flagermus og padder, odder, 
markfirben og grøn mosaikguldsmed. Der er ikke registreret Bilag IV-arter 
inden for eller i nærheden af projektarealet. Med de stillede vilkår vurderer 
Odder Kommune, at projektet kan udføres uden at beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for eventuelle bilag IV-arter, der lever i 
området. 
 
Andre tilladelser 
Du skal være opmærksom på, at du eller ejer selv er forpligtet til at ind-
hente tilladelser / dispensationer fra andre myndigheder. 
 
Da dammen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. et omfang 
større end 100 m², vil en oprensning og restaurering kræve en dispensa-
tion efter lovens § 65 stk. 2.  
 
Øvrigt 
Hvis du opdager en forurening i jorden, skal du straks tage kontakt til 
kommunens Miljøafdeling – direkte tlf. 8780 3482 eller tlf. 8780 3333.  
 
Hvis du finder spor af fortidsminder, skal jordarbejdet straks standses iht. 
Museumslovens § 27, og fundet skal anmeldes til Moesgaard Museum. 
 
Sagen har ikke været i naboorientering. Det vurderes, at naboerne ikke 
har individuel retlig interesse i sagen, grundet afstanden til disse ejendom-
mes bygninger, eksistensen af et ”vandhul” gennem mange årtier, samt 
synligheden i landskabet af vandhullet. 
 
Der gøres opmærksom på, at når vandhullet er etableret, og der har ind-
fundet sig et naturligt dyre- og planteliv i vandhullet, vil vandhullet fortsat 
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som et beskyttet vandhul.  

                                                      
1 BEK nr. 2091 af 12. november 2021 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=b4&schultzlink=dir19920043#b4
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=b4&schultzlink=dir19920043#b4
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Offentliggørelse 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.odder.dk/hoeringer den 2. marts 
2022.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Harritsø 
Bygge- og landzonesagsbehandler, Ingeniør 
 
 
 
Orientering om tilladelsen sendt til:  
 

• Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og odder@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening – natur@dof.dk og odder@dof.dk 
• Odder Museum - ark@moesgaardmuseum.dk  
• Friluftsrådet – aarhus@friluftsraadet.dk 

 
 
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: 
http://odder.dk/databeskyttelseteknikogmiljoe  
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og 
hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver. 
 
Bilag: 

 
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur – optaget april 2021. 
Hegnet omkring den tidligere branddam ses tydeligt. 
  

http://www.odder.dk/hoeringer
http://odder.dk/databeskyttelseteknikogmiljoe
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Vejledning i at klage over afgørelsen i henhold til planloven 
 
Klagefrist 
Du kan klage over kommunens afgørelse til Planklagenævnet, jf. planlo-
ven § 58, stk. 1, nr. 3. Klage til Planklagenævnet over en administrativ af-
gørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-
tid fra bekendtgørelsen. 
 
Hvad kan man klage over 
Der kan kun klages over retlige spørgsmål – dvs. at der ikke kan klages 
over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis 
du mener, at reglerne er fortolket forkert eller at kompetence- eller proce-
durereglerne ikke er overholdt. 
 
Hvem kan klage og hvordan klager man 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø el-
ler har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, 
stk. 1 og 2. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal dette ske ved anven-
delse af digital selvbetjening på Klageportalen, der findes link på www.na-
evneneshus.dk  eller på www.borger.dk og www.virk.dk  
 
Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet, at klager er klageberetti-
get, at klagefristen er overholdt, og at klagen vedrører spørgsmål, som er 
omfattet af Planklagenævnets kompetence.  
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er 
indgivet ved digital selvbetjening, med mindre der foreligger særlige for-
hold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbe-
tjening. 
 
Gebyr for klager 
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodnin-
ger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differen-
tieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. 
Du kan finde de aktuelle gebyrstørrelser på www.naevneneshus.dk  
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-
hold i klagen, eller 
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompe-
tence. 
 
Opsættende virkning 
Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt 
ikke opsættende virkning. 
 
Søgsmål 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for 
domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, med-
mindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter. 
 
Vil du vide mere 
For yderligere hjælp og information henvises til Planklagenævnets hjem-
meside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

