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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til renovering af Nørresøbadet
på Gefionsvej 16 i Viborg
Viborg Kommune har som myndighed i forhold til naturbeskyttelseslovens § 16 behandlet Kommunens ansøgning om at etablere følgende på Kommunens ejendom
matr.nr. 404s Viborg Markjorder og Energi Viborg Vand A/S’s ejendom matr.nr.
404ay Viborg Markjorder:


Ca. 50 m lang og 1,6 m bred sti med stenmel og/eller fliser fra p-plads til rampe
til badebro.



Oprensning af søbred og udlægning af strandsand samt etablering af strandlegeplads med lave legeredskaber, hovedsageligt i træ.



Lav beplantning langs bagskel mod vest.



Opholdsøer med flisebelægning, 5 stk. delvist blåmalede bord/bænkesæt og 1
stk. jerngrill ved søbredden.



16 stk. 1,1 m høje lyspullerter på p-plads.

Afgørelse
Kommunen meddeler hermed dispensation fra søbeskyttelseslinjen til det ansøgte,
jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.
Dispensationen falder automatisk bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet.
Begrundelse
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 er der forbud mod bebyggelse, terrænændringer, beplantning og lignende inden for søbeskyttelseslinjen. Kommunen kan
dispensere fra bestemmelsen. Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre søer
som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningsveje for
planter og dyr.
Det ansøgte er i sin helhed inden for søbeskyttelseslinjen omkring Nørresø i Viborg.
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Arealet er omfattet af lokalplan nr. 149 for et friluftsbad. Lokalplanen udlægger arealet til offentligt formål, herunder friluftsbad, læ- og opholdsareal samt grønt område, parkeringsareal o.l.
Kommunen vurderer, at der kan dispenseres til de ansøgte anlæg. Kommunen
lægger vægt på, at der er tale om forholdsvist lave anlæg/beplantning og ændringer i terræn, der ikke forringer søen som landskabs- og naturelement. Kommunen
lægger desuden vægt på, at der er tale om et offentligt tilgængeligt areal, og at tilgængeligheden forbedres.
Det indgår i vurderingen, at arealet er planlagt til den ansøgte anvendelse. Det indgår desuden i vurderingen, at en eksisterende legeplads fjernes.
Yderligere oplysninger
Kontakt venligst arkæologerne på Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14 eller e-mail:
oldtid@viborg.dk) mindst en uge før gravearbejde går i gang. Museet ønsker muligvis at være til stede under arbejdet.
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget
i habitatdirektivets bilag IV eller de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Vi har med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Kommunens afgørelse efter bl.a. naturbeskyttelseslovens § 3 er også meddelt i dag.
Klageregler
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 78 kan Kommunens afgørelse påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettiget: Ansøger, ejer, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende
foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt. Klage indgives via Klageportalen. Kommunen overdrager klager til
Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af relevante sagsakter.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 88 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandling
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Her kan du læse om klagenævnets
sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du

kan logge på med NEM-ID. Klage sendes gennem Klageportalen til Kommunen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyr med betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet 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 Kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen
kan imødekommes.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Kopi af dette brev er sendt til:
 Energi Viborg Vand A/S, hjp@energiviborg.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
 Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne, v/Jørn Kristensen, jornk@post8.tele.dk
Med venlig hilsen
Birgit Balle
Landinspektør

