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10. Ejstrup Sø - Ansøgning om landzonetilladelse og 
dispensation til badebro og fjernelse af siv (D) 

01.05.08-P25-23-18 

Beslutning 

Vedtaget. 

Behandlingsforløb 

Teknik- og Miljøudvalget 20. april 2021 

Tidligere udvalgsbeslutninger 

 

Indstilling 

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at 
 

 de fornødne tilladelser og dispensationer meddeles til det ansøgte. 
 

Sagsfremstilling 

Ansøgning og baggrund 
 
Lokalrådet har sammen med sø- og bredejere ved Ejstrup Sø ansøgt om at bygge en platform, 
der går ud over vandet ved den sydøstlige bred af Ejstrup Sø. Lokalrådet ønsker at etablere 
platformen, så kørestolsbrugere kan komme tæt på vandet. I Ejstrupholm har man et 
”skubbehold”, der skubber plejehjemsbeboere i kørestol rundt på stierne i området, og 
platformen tænkes blandt andet anvendt i den sammenhæng. 
Platformen skal være 3 meter bred og 5 meter lang. Den skal bestå af to dele: 2,5 meter med 
fliser der går ind på land, og 2,5 meter med kompositbrædder, der går ud over vandet.  
Der laves rækværk rundt om platformen. Rækværket og skelettet skal bestå af galvaniseret 
jern. 
Platformen placeres på punktfundamenter. 
 
Samtidig søger de om en mindre terrænregulering imellem stien og platformen, for at gøre 
adgangen nemmere. Der er tale om fjernelse af ca. 40 cm på et mindre areal. 
 
Lokalrådet søger desuden om at fjerne en mindre mængde siv, tagrør m.v. på begge sider af 
platformen – i alt ca. 60 m2. 
 
Der er i mange år blevet badet i Ejstrup Sø. For 20-25 år siden skulle der angiveligt sidst være 
blevet renset op i området, og i den forbindelse er der kørt sand til også. Der er i dag kun en 
rende på ca. 1 meter tilbage ud igennem sivene. Lokalrådet ønsker at udvide denne rende, så 
det bliver nemmere at komme længere ud i vandet. De ønsker ikke at tilføre mere sand.  
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Lovgivnings- og planlægningsmæssige forhold 
 

 Det ansøgte ligger i landzonen ved Ejstrup Sø. Platformen kræver derfor en 
landzonetilladelse. 

 
Planlovens § 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i 
anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter 
tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af 
de planlægningsmæssige, naturbeskyttelsesmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge 
lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved 
afgørelsen vil der endvidere tages med i betragtningerne hvilken betydning, afgørelsen kan 
få for lignende sager (præcedens). 

 
Ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser bør der almindeligvis tages 
hensyn til befolkningens adgang til og mulighed for friluftsaktiviteter, hvorfor der normalt 
bør gives tilladelse til etablering af rekreative foranstaltninger, hvis det er foreneligt med 
de øvrige hensyn, som landzonebestemmelserne skal tilgodese. 

 
 Hele arealet er registeret som beskyttet natur -henholdsvis beskyttet sø og beskyttet 

mose. Det ansøgte kræver derfor en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 

Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige 
omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer 
tilstanden i de beskyttede naturtyper. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand 
eventuelt kan accepteres, være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige 
hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes 
at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området.  
 
Normalt gives der kun dispensation til indgreb, der har en naturforbedrende funktion. 
Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket 
præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området. 

 
 Det ansøgte ligger inden for en søbeskyttelseslinje og en åbeskyttelseslinje og kræver 

derfor en dispensation fra disse.  
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Efter naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende 
eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra 
søer eller nærmere registrerede vandløb. Bestemmelsens formål er at sikre søer og åer 
som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- 
og dyreliv. 
 
Kommunen kan gøre undtagelse fra bestemmelsen. Det beror på et konkret skøn, om der i 
sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen. Også her vejer 
præcedensvirkningen højt. 
Hvis der gives tilladelse i det konkrete tilfælde, skal lignende tilfælde behandles på samme 
måde. I praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags 
betydning er begrænset. 

 
 Ejstrup Sø er målsat i vandområdeplanerne og skal derfor også vurderes i forhold til 

vandrammedirektivet, hvor der er krav om målopfyldelse – som minimum god 
økologisk tilstand. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ved den nyeste basisanalyse 
var søen i dårlig økologisk tilstand. 

 
Myndighederne må ikke give tilladelse til et projekt, der gør, at en målsat sø ikke kan opnå 
målsætningsopfyldelse. Enhver negativ påvirkning kan derfor principielt ikke tillades, når 
søen er i dårlig økologisk tilstand. 

 
 Området er derudover i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab 

(Holtum ådal), med geologiske bevaringsværdier (Søhøjlandet) og som spredningsvej 
for dyr og planter.  

 
 
Teknik og Miljø bemærker 
 
Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 er forbudsbestemmelser, mens planlovens § 35 er en 
tilladelsesbestemmelse. Udgangspunktet er således, at det er forbudt at foretage ændringer i 
de beskyttede naturtyper og inden for å- og søbeskyttelseslinjen, hvorimod 
landszonebestemmelse giver mere vide rammer for at tillade ændringer i landzonen. 
 
Det fremgår ikke af naturbeskyttelsesloven, at en øget adgang for befolkningen til beskyttede 
naturtyper er en særlig omstændighed, der kan begrunde dispensation fra § 3, hvis adgangen 
påvirker naturtypen eller de landskabelige og kulturhistoriske værdier negativt.  
 
Dog kan hensynet til rekreative interesser, herunder ønsket om en forbedring af muligheden 
for friluftsliv, indgå i den samlede vurdering af et ansøgt projekt. Men vurderingen bør tage 
udgangspunkt i, om projektet vil medføre afgørende forandringer af den beskyttede natur eller 
en uhensigtsmæssig præcedens i strid med de hensyn, der skal varetages via 
naturbeskyttelsesloven.  
Vurdering af projektet skal derfor tage udgangspunkt i, om der er en væsentlig negativ 
påvirkning af mosen og søen ved, at platformen bliver etableret og ved, at der sker en 
oprensning, samt om landskabet bliver negativt påvirket af platformen, og om 
dispensationerne vil give en uheldig præcedensvirkning. 
 
Selve platformen vil have en begrænset indvirkning på de beskyttede naturtyper ved at 
bortskygge vegetationen på et lille område (ca. 15 m2). På den ønskede placering er der et 
begrænset naturindhold, da brinken er forholdsvis tør og påvirket af den nuværende brug som 
rekreativt område. Den ønskede terrænregulering vurderes derfor heller ikke at påvirke 
naturtypen i større grad. 
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Vegetation i søen, hvor platformen ønskes placeret og som i øvrigt ønskes fjernet, består 
hovedsageligt af tagrør og dunhammer. Fjernelse af tagrør og dunhammer kan i teorien 
påvirke fuglelivet i nærområdet negativt, men da området allerede i dag benyttes som 
rekreativt område og derved er udsat for en del forstyrrelse, vurderes fuglelivet på den 
pågældende lokalitet af være begrænset. Det vurderes derfor, at fjernelsen af maksimalt ca. 
60 m2 søvegetation vil have en meget begrænset påvirkning af fuglene i nærområdet.  
 
I forhold til vandrammedirektivet kan enhver negativ påvirkning ikke tillades, da søen er i 
dårlig økologisk tilstand. Platformen har en meget begrænset påvirkning af søen på grund af 
størrelsen, og ydermere har ansøger oplyst, at der tilbage i tiden er blevet lagt sand ud på den 
pågældende lokalitet ligesom der er blevet badet i området i en årrække. Søbunden og 
brinkerne er derfor ikke naturlige i området og er i forvejen påvirket af aktiviteterne i området. 
Det vurderes derfor, at platformen ikke vil have en negativ påvirkning af selve søen i forhold til 
opnåelse af målsætningen i vandrammedirektivet.  
 
I forhold til badningen, så hvirvler badning søsediment, hvori der er bundet næringsstoffer, op 
i den frie vandmasse. Dette er en negativ påvirkning af søen, som kan påvirke, ikke bare et 
mindre afgrænset område, men også længere ud i søen. Man kan dog argumentere for, at 
søen allerede i dag benyttes til badning af lokale borgere. Fjernelsen af tagrør og dunhammere 
vurderes ikke at øge antallet af badende, men vil blot gøre det nemmere for badende at 
komme ud i vandet. Det vurderes derfor, at fjernelsen af tagrør m.v. ikke vil medføre en øget 
negativ påvirkning af søen, men blot en fastholdelse af status quo. 
 
I forhold til sø- og åbeskyttelseslinjen vurderes platformen ikke at påvirke de landskabelige 
værdier væsentligt. Platformens skelet etableres i metal på punktfundamenter og vil derfor 
ikke fremstå dominerende. Platformen har desuden en meget begrænset størrelse og placeres 
i et område, der ligger ca. 70 cm under det øvrige areal, og hvor der er en del bevoksning i 
nærområdet. Platformen vil derfor visuelt ikke fremstå dominerende og derfor ikke ødelægge 
oplevelsen af området. 
En dispensation til platformen vil dog kunne danne præcedens i andre lignende sager.  
 
Platformen vurderes ikke at stride mod Planlovens intentioner, da der er tale om en platform, 
der skal benyttes i forbindelse med friluftsliv og øge kørestolsbrugeres adgang til naturen. 
I forhold til kommuneplanudpegningerne vurderes platformen ikke at påvirke det 
bevaringsværdige landskab, da den har en begrænset størrelse og ikke vil fremstå visuelt 
dominerende. På samme måde vurderes platformen og terrænændringen ikke at påvirke de 
geologiske bevaringsværdier.  
 
Området er desuden også udlagt som spredningsvej for dyr og planter. Da området allerede i 
dag benyttes rekreativt og ligger op ad en sti, vurderes det ansøgte ikke at påvirke områdes 
benyttelse som spredningsvej for dyr og planter. 
 
Det bemærkes afslutningsvist, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med 
badevandskvaliteten i søer, som kommunen forventer i almindelighed anvendes til badning. 
Udgiften til badevandsanalyser er på omkring 2.200 kr. om året pr. lokalitet.  
 
Udvalget har blandt andet følgende muligheder: 
 

1. Udvalget kan beslutte, at de fornødne tilladelser og dispensationer skal meddeles til det 
ansøgte. Beslutningen kan blandt andet begrundes med, at naturværdien i området er 
relativ lav. 
Der er desuden tale om et område, der i forvejen er påvirket af rekreativ brug, og 
platformen og terrænændringen vil forbedre kørestolsbrugeres adgang til naturen. 
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2. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles afslag til det ansøgte. Afslaget kan blandt 
andet begrundes med, at udvalget ønsker at beskytte naturværdierne i området og 
vurderer, at det ansøgte vil påvirke naturen og landskabet i området negativt. 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 


