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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens åbeskyttelses- og skovbyggelinje til
boring i forbindelse med skybrudstunnel ved Utterslev Mose
Kære Jeanet
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 §§ 16, stk. 1
og 17, stk. 1 til en boring langs stien, matr.nr. 7000g, Buddinge i Gladsaxe kommune.
Dispensationen fra §§ 16, stk. 1 og 17, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven gives jf. § 65, stk. 1 i
samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside
www.gladsaxe.dk/naturafgoerelser d. 27.03 2020. Afgørelsen annonceres desuden i
lokalavisen.
Beliggenhed og ejerforhold
Boringen BRD287 ønskes etableres langs stien på matr.nr. 7000g, Buddinge, Gladsaxe.
Den ønskede placering af boringen fremgår af bilag 2.
Baggrund
I forbindelse med projektering af Svanemøllen Skybrudstunnel, er det nødvendigt at udføre
nogle forundersøgelser af jorden og vurdering af vandmængder. Der skal derfor etableres
en del boringer langs tunneltracéet. En af boringerne BRD287 ligger inden for åbeskyttelses- og
skovbyggelinjen i Gladsaxe kommune omkring Utterslev Mose. Det forventes først at boringen
sløjfes i 2027, hvorfor det kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
I øvrigt
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
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1 Lov om naturbeskyttelse nr. 240 af 13. marts 2019

Efter naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7 må dispensationen ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Dispensationen gives alene fra naturbeskyttelsesloven §§ 16, stk. 1 og 17, stk. 1 og fritager
derfor ikke ansøger fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som det
ansøgte i øvrigt måtte kræve.
Vilkår
Det er en forudsætning for dispensationen,
• at boringerne sløjfes og dækslerne fjernes senest, når skybruds-tunnelen er anlagt,
eller hvis projektet ikke kommer til udførelse, og
• at området retableres efter sløjfning af boringerne.
Beskrivelse af projektet
Boringen etableres langs stien, matr.nr. 7000g, Buddinge, Gladsaxe. Boringerne vil blive
afsluttet med et dæksel i terræn. Boringen forventes etableret i april-maj 2020.
Boringen vil ikke blive sløjfet før i 2027, når projektet er gennemført, da de skal anvendes som
moniteringsboringer under anlægsarbejdet. Se også bilag 2.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Vandløbet ”Renden”, der løber i kommunegrænsen mellem København og Gladsaxe Kommune
afkaster en åbeskyttelseslinje, og et skovområde beliggende i forlængelse heraf i området
kaldet ”Højmosen” afkaster en skovbyggelinje. Begge linjer er reducerede i Gladsaxe Kommune
i 2011.
Formålet med naturbeskyttelsesloven § 16 er at sikre åer som værdifulde landskabselementer
og som levesteder for dyre- og planteliv og fsva. § 17 er formålet at sikre det frie udsyn til
skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og
dyreliv. Dette udmøntes blandt andet i forbud mod byggeri og lignende. Kommunalbestyrelsen
kan dispensere fra forbuddet, jf. naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 1.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven §§ 16.stk. 1 og 17. stk.1, hvis
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt negativt, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter2 § 6, stk. 1 og stk. 2
samt § 7, stk. 2 nr. 1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IVplantearter, jf. samme bekendtgørelse § 7, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 1.
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Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven §§ 16, stk. 1 og 17, stk.
1 til det ansøgte projekt, da det vurderes, at selve indretningen af boringen og dæksel i terræn
ikke vil ændre på de nuværende forhold på en måde, som påvirker det nærliggende vandløb
eller skovområde som landskabselementer eller området som levested for planter og dyr.
Dæksel vil ikke påvirke ind- eller udsyn til/fra vandløb og skov.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Området ligger ca.
2.2 km fra Natura 2000-område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø” bestående af H125.
Der er ingen fysisk kontakt mellem projektområdet og Natura 2000-området.
Bilag VI-arter
Der er tale om et stiareal, som ikke kan fungere som leve- eller opholdssted for potentielle
bilag IV-paddearter i området. Såfremt der findes flagermus i området, vil boringen ikke
påvirke disse negativt. Der findes ikke bilag IV-plantearter i området og det antages heller ikke
at være tilfældet for andre bilag IV-dyrearter end dem nævnt ovenfor.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 24. april 2020.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 1.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 27. september 2020.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Venlig hilsen
Ayla Nurkan Gretoft
Biolog
By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune
Telefon: 39 57 59 24
Mobil: 24 41 64 60
Mail: aylgre@gladsaxe.dk
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Vedlagt er:
Bilag 1: Klagevejledning
Bilag 2: Ansøgningsmateriale

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Friluftstrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
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