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Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone
Du har søgt om tilladelse til etablering af en sø på ca. 700 m2. på ejendommen
Møllegyden 103, 5471 Søndersø, matrikel nr. 6e Skovsgårde, Hårslev.
Afgørelse
Der gives hermed tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 700 m2 sø
på matr. nr. 6e Skovsgårde, Hårslev, som angivet på nedenstående kortbilag.
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Tilladelsen gives på nedenstående vilkår:
1. Søen skal udformes efter og tilpasses til det eksisterende
terræn.
2. Søen skal etableres som ansøgt med brinker, der er svagt
skrånende med en hældning på maks. 1:5, dvs. med et fald på
maks. 20 cm pr. løbende meter og må ikke blive dybere end
1,5 meter.
3. Opgravet materiale skal fjernes, eller det skal jævnes ud på
omgivende arealer i et maks. 30 cm tykt lag og i en afstand af
min. 5 meter fra søens brinker.
4. Der må ikke etableres tilløb eller afløb via rør, render og grøfter
og skabes forbindelse til vandløb eller anden beskyttet natur.
5. Der må ikke etableres øer i søen.
6. Der må ikke opsættes nogen former for kunstige elementer i
søen eller i umiddelbar nærhed af søen fx andehuse og broer.
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7. Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal
arbejdet straks standses, og Odense Bys Museer skal
kontaktes.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har
opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Forhold til anden lovgivning:
Ændringer i afvandingssystemer som flere end én lodsejer har interesse i må ikke
ændres uden forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
Når der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv i søen, vil den blive omfattet af
beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke udsættes fisk, krebsdyr og
andre dyrearter i søen, bortset fra de i jagtloven tilladte arter.
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven må stoffer, der kan forurene vand, herunder korn og
foderstoffer, ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom der ikke må fodres med
sådanne stoffer, så der er risiko for, at vandmiljø forurenes, f.eks. ved et skybrud eller
hvis foderet er placeret på en skråning, så det kan glide ned i vandet.
Nabohøring
Projektet har været i høring hos berørte parter fra d. 29. oktober 2019 til d. 13.
november 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.
Begrundelse
Det er kommunens vurdering, at søen kan indpasses naturligt i det eksisterende
terræn, idet søen ønskes etableret i en eksisterende fugtig lavning. Søen vil kunne
udgøre et værdifuldt levested for dyrelivet i området.
Kommunen vurderer, at etablering af søen ikke vil være i strid med de
planlægningsmæssige interesser, der varetages i planlovens
landzonebestemmelser eller med øvrige beskyttelsesinteresser.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse efter planloven, kan du klage
til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald,
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for kommunen via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og
offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis Nordfyns
Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via
Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Klagenævnet 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
Nordfyns Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive
fritaget på www.nmkn.dk.”
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være
tilgængelig i klageportalen senest den 20. december 2019
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.
Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside,
www.nordfynskommune.dk den 22. november 2019.
Venlig hilsen
Sandra Arvidson
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 42
sarvid@nordfynskommune.dk
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