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Renovering af Nørresøbadet – Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
og tilladelse fra vandløbsloven samt regulativet for Viborg Søerne
Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbsloven og regulativet for Viborg
Søerne, 1981:
•

Tilladelse til oprensning (punkt 7 i ansøgning), nyt sand og ny sandbred
(punkt 8), ny handicapvenlig sti (punkt 1 i ansøgning) og strandlegeplads
(punkt 13) på matr. nr. 404s Viborg Markjorder (se bilag 1).

Viborg Kommune meddeler ligeledes dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §
65.
Både oprensning, nyt sand og ny sandbred sker, ifølge ansøgningen, på et sted,
hvor der er registreret arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på de
tilstødende arealer.
Der er også ansøgt om at etablere en trellebæk på broanlægget længst mod
nordøst. Denne del af ansøgningen behandles i en separat sag.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Ansøger meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel
senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Miljø senest 7 dage før
arbejdets påbegyndelse.
2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den
fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 4. april 2017.
3. Der må ikke oprenses søbund eller placeres sand uden for de eksisterende
og i bilag 1 angivne badeområder.
4. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der
herefter kan syne arbejdet.
Tilladelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke
efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på bredejernes bekostning.

naturogvand@viborg.dk
www.viborg.dk
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Lovgrundlag
Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 69 stk. 3 og kapitel 15 og 16 i Lov
om vandløb (LBK nr. 127 af 26. januar 2017) og regulativet for Viborg Søerne
1981, punkt C og D2.
Oprensning af bund, nyt sand og ny sandbred kræver desuden dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 121 af 26. januar 2017), da det anses for at
være en ændring af naturtilstanden.
Projektbeskrivelse
Der er ansøgt om at renovere det offentlige søbad og friluftsområde Nørresøbadet
ved Viborg Nørresø, Gefionsvej 16, matr. nr. 404s Viborg Markjorder. Det samlede
projekt kan ses på bilag 1.
De projekter der skal behandles efter vandløbsloven er delvis oprensning af
bundforhold i badeområder i Nørresø og efterfølgende udlægning af ny sandbund
(Punkt 7. og 8. på bilag 1), udlægning af sand på strandbred ved badeområder
(Punkt 8) og etablering af strandlegeplads og handicapsti inden for 8 m fra søen
(Punkt 1 og 13). De to førstnævnte kræver også dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 (Punkt 7. og 8.).
Anlægsopgaverne tænkes udført af Park & Vejservice i Viborg Kommune og/eller
via udbud.
Viborg Kommune er bredejer og selve Nørresø er umatrikleret.
Kommunens vurdering
Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af
vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og
gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de
miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden
lovgivning. Nørresø er i vandområdeplanen 2016-2021 målsat med god økologisk
tilstand. Den samlede økologiske tilstand er moderat, hvor klorofyl er i moderat
tilstand, fisk, makrofytter og fytoplantons tilstand er ukendt.
Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 20132025 for Viborg Kommune.
Kommuneplanens retningslinje 10 vedrørende ”Naturområder” og ”Økologiske
forbindelser”. Naturværdierne i naturområder og økologiske forbindelser skal derfor
beskyttes, og beskyttelseshensynet går som udgangspunkt forud for andre
interesser. Kommuneplanens retningslinje 11 vedrørende ”Værdifulde landskaber”.
I de værdifulde landskaber skal de landskabelige værdier beskyttes.
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 926 af 27. juni 2016) skal der foretages en
vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det ansøgte projekt sker ikke i et
Natura 2000-område. Ca. 6 km nedstrøms projektområdet findes et Natura 2000område bestående af Habitatområdet H30 (Nørre Ådal mv.). Det ansøgte, og
hermed tilladte, vurderes ikke at medføre en forstyrrelse af vandløbet/søen eller

det nedstrøms beliggende habitatområde og det samlede Natura 2000-netværk.
Denne vurdering bygger på, at hverken selve vandløbet/søen eller
vandløbets/søens brinker bliver væsentligt berørt/forandret af projektet. Dette
gælder både fysisk, afstrømningsmæssigt og biologisk-kemisk. Projektet vurderes
derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke
Natura 2000-netværket væsentligt.
Østsiden af Nørresø er fredet. Da det ansøgte projekt gennemføres på vestsiden
af søen og det fredede område bliver dermed ikke berørt.
Nørresø er registreret som beskyttet sø og enhver tilstandsændring kræver en
forudgående dispensation fra kommunen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3.
Viborg Kommune har med baggrund i en konkret vurdering fundet at, der kan
meddeles en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ovenstående
oprensning af bund i eksisterende badeområder, tilføres ny sandbund og
udlægges sandstrand ud for badeområderne. Det begrundes med, at
Nørresøbadet er eksisterende og dermed i forvejen er kulturpåvirkede. Det
vurderes kun at påvirke naturtilstanden minimalt og at tilstanden vil retableres efter
kort tid og ikke vil betyde forringede forhold for den øvrige natur. Endvidere vil
området være tilgængelig for offentligheden.
Ifølge vandløbslovens § 69 stk. 3, kan der i regulativer for offentlige vandløb
fastsættes bredden af et areal, det i øvrigt er nødvendig at råde over ved maskinel
udførsel af vedligeholdelsesarbejder. I det gældende regulativer for Viborg Søerne
er der et afstandskrave på 8 meter fra kanten af vandløbene, hvor der står at
bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg
ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse må anbringes nærmere end 8 meter
fra vandløbets øverste kant. En maskinel oprensning af Nørresø på den
pågældende matrikel anses ikke for at være aktuel, hvorfor anvendelsen af
bestemmelsen ikke er relevant i denne sag. I regulativet for Viborg Søerne står der
at vandløbsmyndigheden træffer beslutning om, i hvilket omfang grødeskæring og
oprensning skal finde sted. Udskiftningen af sand indenfor badeområdet ligger
indenfor rammerne i regulativet. Viborg Kommune vurderer således, at
udskiftningen af sand og etableringen af anlæg i 8 meter zonen langs søen, ikke vil
have afstrømningsmæssige eller naturmæssige konsekvenser, dels da indgrebet
er meget begrænset, og dels da området er kulturpåvirket i forvejen.
Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets
naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EFhabitatdirektivets bilag IV.
Projektet vurderes således at være i overensstemmelse med vandløbslovens
formål, regulativet for Viborg Søerne, 1981 samt vandområdeplanen og
Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune.
Orientering af Viborg Museum ved fund
Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for
iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27.
Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og

anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om
sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de
finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i
det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet.
Spørgsmål herom kan rettes til Viborg Museum.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside
www.viborg.dk/vandloebslov 4. maj 2017. Der er fire ugers klagefrist på
afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter eller privatretlige aftaler,
og der er ikke taget stilling til anden lovgivning. Der er meddelt selvstændig
dispensation fra søbeskyttelseslinjen.
Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5557
eller mail snh@viborg.dk.
Med venlig hilsen

Søren Nordahl Hansen
Biolog
Kopi til:
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
• Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
• Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
• Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
• Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
• Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
• Sportsfiskerforbundet (Viborg), jkm@sportsfiskerforbundet.dk
• Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
• Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
• Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
•
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
• Viborg Fiskeriforening, vibfisk@gmail.com
Vedlagt:
• Bilag 1 – Kort over Nørresøbadet
• Bilag 2 – Klagevejledning

Bilag 1 – Nørresøbadet

Bilag 2: Klagevejledning
Du må ikke udnytte tilladelsen/dispensationen, før klagefristen på 4 uger er
udløbet, og hvis der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og
Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende
virkning. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen.
Du har mulighed for at klage over afgørelsen efter vandløbsloven til Miljø- og
Fødevareklagenævnet inden for 4 uger. Afgørelsen kan påklages af:
•

Den, afgørelsen er rettet til,

•

Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen

•

En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf.
vandløbslovens § 84)

Du har mulighed for at klage over afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven til Miljøog Fødevareklagenævnet inden for 4 uger. Offentlige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen
er klageberettigede.
Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den
påklagede afgørelse anses for urigtigt eller mangelfuld.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Her kan du også
læse mere om klagenævnets sagsbehandling.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med
NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Viborg Kommune, som har truffet afgørelse i sagen. Viborg Kommune
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen
kan imødekommes.
Gebyr
Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar
2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en
fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage
tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden
administrativ myndighed.
Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal
det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

