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Bilag 3 - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Københavns Kommune meddeler hermed dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage oprensning af sø beliggende
ved bebyggelsen Atelierhusene, Grønnemose Allé, Søborg.
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Afgørelsen om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er den 29.
april 2019 godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 3.
Dispensationen er betinget af en række vilkår, der kan ses nedenfor.
Betingelser
Det er betingende for denne dispensation, at
1. Arbejdet skal ske i perioden fra 1. september til 1. marts af
hensyn til dyrelivet i søen, og være afsluttet indenfor 1 måned
efter opstart
2. Oprensningen indbefatter kun rørskovsvegetationen på søens
nordlige og vestlige bred.
3. Bredzonen efterlades med en flad hældning, svarende til 1:5
4. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i jeres
ansøgning og efterfølgende mailveksling.
5. Dispensationen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
6. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år
fra i dag.
Ansøgers oplysninger
Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af
17. september 2018, samt efterfølgende mailveksling.
I oplyser i ansøgningen, at i forbindelse med pleje af området ønsker
FSB-afdelingen Atelierhusene at oprense søen for sivbevoksning. Det
vil ske med henblik på efterlevelse af Slots- og Kulturstyrelsens
plejeplan for de fredede bygninger med omgivelser. Indgrebet har til
formål at genetablere indblikket til søen fra de omkringliggende
bebyggelser.
Vand og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S
EAN nummer
5798009809452

Beliggenheden fremgår af luftfoto herunder.

Besigtigelse
Vi har den 25. oktober 2018 besigtiget området og konstateret, at søen
har et areal på ca. 1400 m2. Vandstanden vurderes relativt lav, hvilket
må tilskrives eftervirkninger fra den tørre sommer. Søen vurderes at
være næringsrig. Men har en stor dybde centralt, så der er en stor
vegetationsløs flade med undtagelse af nogen forekomst af liden
andemad. Søen er omgivet af større, ældre træer primært hvidpil, birk
og skovelm. Søen har en bredvegetation, som er domineret af høje
tagrør, men også med forekomst af andre næringstolerante arter som
gul iris, bittersød natskygge, gærdesnerle, butbladet skræppe,
sværtevæld, krybende fredløs og stor nælde. Bredanlægget er relativt
stejlt, og består af en brat zone på 2-3 meters bredde med blød
organisk bund og sumpvegetation. Der blev iagttaget forekomst af
større fisk i søen ved besigtigelsen.
Andre kilder om områdets biologi
Ved besigtigelse i april 2017 har Amphi Consult fundet æg af
butsnudet frø i mindre strækning med rørsump langs nordsiden (sol
ind fra syd). Der findes ingen registreringer fra området af beskyttede
eller sjældne arter i andre tilgængelige databaser. Fra en
naturinteresseret beboer i området har vi endvidere oplysninger om
forekomst af brune frøer og vandsalamander.
Kortmateriale
Ved gennemgang af historiske kort og ortofotos (1945-2016) ses det,
at søen har eksisteret forud for bebyggelsen, som er opført i starten af
1940érne. Det ses også, at vandstanden og udbredelsen af rørskoven
har været fluktuerende igennem de pågældende år. Det er svært at
erkende ud fra luftfotos om søen tidligere har været oprenset.
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Begrundelse for tilladelsen
Det er vores vurdering, at en oprensning af søen vil skabe en større
variation i søens bredzone, som vil forbedre levestedsvilkår for både
padder, insekter og vegetation.
Vi har også lagt vægt på, at indgrebet kan være med til at gøre
området bedre egnet som levested for den særligt beskyttede paddeart,
spidssnudet frø (såkaldte bilag IV-arter), som findes i nærområdet ved
Utterslev Mose.
Konsekvensvurdering
Københavns Kommune har vurderet ansøgningen i henhold til
bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Det ansøgte ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder.
Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 141 - Brobæk Mose og
Gentofte Sø, som ligger 2,5 km nordøst herfor. En eventuel
påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at
være uvæsentlig eller af underordnet betydning, på grund af projektets
afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er ganske
væsentlig.
Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)
Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter må
kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af
direktivets bilag IV. Dette gælder bl.a. spidssnudet frø og stor
vandsalamander. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ
betydning for bilag IV arter, idet arterne ikke er fundet i området til
trods for flere års eftersøgning i kommunens paddeundersøgelser. Til
gengæld vurderes det at projektet kan have en positiv indvirkning på
forbedring af levestedsvilkårene for paddearterne i området. Ligeledes
vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre
beskyttelseskrævende arter.
Klagevejledning
Afgørelsen kan af de klageberettigede, jf. lovens §§ 86 og 87,
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter den er
meddelt. Lokale foreninger og organisationer kan kun klage, hvis de
har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Eventuel klage indsendes via Klageportalen, som findes via link på
forsiden af www.nmkn.dk. Teknik- og Miljøforvaltningen får
automatisk besked om at der er indgået en klage.

Side 3 af 4

Rettidig klage har opsættende virkning, hvilket indebærer, at
tilladelsen, i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 87, ikke må
udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen modtager orientering om
en klage, vil jeg orientere nærmere herom.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling
af klagen, at klageberettigede indbetaler et gebyr til Miljø- og
Fødevareklagenævnet (900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
andre). Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Dispensationen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt
der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før Miljøog Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Ansøger kan indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.
Andre tilladelser
Da projektet indebærer oprensning af et vandområde beliggende i tæt
bymæssig bebyggelse kan der være krav til håndtering af det
opgravede materiale.
Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager ikke
ansøger fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af
anden lovgivning.

Med venlig hilsen
Linnea Fosdal Stern
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