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Beliggenhed ses på vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og detailkort (Bilag
2).
Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 65,
stk. 2.
Dispensationen meddeles med følgende vilkår
 Der oprenses skånsomt ned til den bundkote, som bassin er
etableret med
 Oprensningen skal ske i perioden 1. oktober-1. marts af hensyn
til ynglende padder, fugle og andre dyr,
 Brinkanlægget må ikke gøres stejlere end nuværende
 Det opgravede materiale fjernes fra området, som beskrevet i
ansøgningen
 På bassinkanter må der kun fjernes træer med en diameter mindre end 20 cm, undtagen et enkelt udpeget elletræ på den sydlige brink
 Der må ikke opstilles andehuse eller yderligere tekniske indretninger i eller ved søerne/bassinerne, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller fodres i eller ved bassinet
 Odder Kommune, Team Miljø orienteres senest 14 dage efter at
arbejdet er udført
Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 7. januar
2022. Klagefristen er den 4. februar 2022. Dispensationen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet.
Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke udnyttes inden 3 år
fra meddelelsen.
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Sagsfremstilling
Ansøgers oplysninger
Der er søgt om dispensation til oprensning og fjernelse af sediment.
Bassinet tømmes for vand og sediment fjernes. Der oprenses skånsomt
ned til den bundkote, som bassin er etableret med.
Sediment køres til Odder Spildevandscenter på Rude Havvej 9, 8300
Odder og henlægges til afvanding i godkendt sandbad. Efterfølgende
udtages jordanlyse for at se, om der kan konstateres forurening i det
restende jord.
Endvidere er der ansøgt om at fjerne træer samt anden bevoksning på
og langs bassinkant sådan, at der ved max. vandspejl ikke trækkes
grene og løvfald med ned, og lukker rist i bygværker.
Odder Kommunes vurdering
Odder Kommune, Miljø har besigtiget arealet den 13. oktober 2021.
Bassinet fremstår med stejle brinker mod vest og har et stort frit
vandspejl med udbredt forekomst af liden andemad. Sump- og
brinkvegetationen er sparsom og består af akselblomstret star, rødel,
dunbirk, kærstar, mosebunke, krybhvene og lysesiv. Der ses et tykt lag
sediment og blade på bunden af vandhullet.
På brinker og omkring bassinet står mange træer herunder store og
gamle træer.

Figur 1: regnvandsbassin med frit vandspejl
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Figur 2: Tilløb i nordlige ende

Selve bassinet har et vandareal på ca. 1150 m2 og indeholder et
naturligt dyre- og planteliv. Bassinet er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer. Dog kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 2.
Odder Kommune vurderer, at en oprensning af regnvandsbassinet,
herunder rydning af træer, er væsentligt for at bassinet kan vedblive
med at fungere efter hensigten.
Ansøgningen om at fjerne træer og anden bevoksning på bassinkanten
kan delvist imødekommes, idet det tillades at træer med en diameter
mindre end 20 cm fjernes i en bræmme på 2 meter. Baggrunden herfor
er, at kommunen ønsker at bevare de større træer, og at en total rydning vurderes mindre nødvendig ift. at opretholde den tekniske funktion.
På den sydlige brink kan et enkelt elletræ med diameter større end 20
cm fældes, for at lette adgangsforholdene, og udjævne den ellers stejle
brink.
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Figur 3: rød cirkel angiver træ større end 20 cm i diameter, der fældes

Endvidere vurderes den ønskede oprensing af bassinet, at have en
positiv effekt på vandhullets værdi som levested for det vilde dyre- og
planteliv
Oprensningen vurderes som et særligt tilfælde, berettiget til dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Der er lagt vægt på, at oprensningen er nødvendig for at opretholde den tekniske funktion, og at der forventes en naturforbedrende effekt af indgrebet.
Efter oprensning er vandhullet fortsat omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Habitatvurdering
I henhold til Habitatbekendtgørelsen2 skal der foretages en vurdering af:
1) om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
2) om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder 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 nærmeste Natura 2000-område ”Kysing Fjord” er beliggende ca. 4
km nordøst for området. Områdets udpegningsgrundlag er sangsvanen.
På baggrund af afstanden og det ansøgtes karakter vurderer Odder
Kommune, at der ikke vil ske en påvirkning af Natura 2000-områdets
udpegningsgrundlag.
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Bilag IV-arter
Ifølge Odder Kommunes registreringer findes der en række bilag IVarter i kommunen. Det drejer sig om flere arter flagermus og padder,
odder, markfirben og grøn mosaikguldsmed.
Der er ikke registreret Bilag IV-arter i eller ved vandhullet. Løvfrøen er
udbredt i området og den nærmeste forekomst er ca. 1,2 km vest for
bassinet. Med de stillede vilkår vurderes det, at projektet kan udføres
uden at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for eventuelle bilag IV-arter, der lever i området.
Fortidsminder
Hvis der stødes på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med
oprensningen skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal meddeles til Moesgaard Museum. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.
Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet jf. naturbeskyttelseslovens § 78 af:
1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Klagen indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen,
som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Indgivelse af rettidig klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune.
Modtages klage over afgørelsen, underrettes ansøger.
Denne afgørelse kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til
domstolsafgørelse jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, skal du betale et
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer. Gebyret betales via Klageportalen.
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For yderligere hjælp og information henvises til Klagenævnets
hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk
Med venlig hilsen
Merete Johannsen
Teknik & Miljø
Biolog

Bilag
Bilag 1. Oversigtskort
Bilag 2: Detailkort

Kopimodtagere
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og odder@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, og odder@dof.dk
Friluftsrådet aarhus@friluftsraadet.dk
Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com
Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk
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Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2: Detailkort
Beliggenhed af regnvandsbassin som oprenses er markeret med rød
ring.
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