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DISPENSATION 
FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN 

 
 
Matr. nr. 1a, Tokkekøb Hegn, Blovstrød 
Vi har den 1. oktober 2021 modtaget din ansøgning om etablering af en råvandsboring 
med tilhørende råvandsstation på ejendommen med matr. nr. 1a, Tokkekøb Hegn, 
Blovstrød. 
 

Det ansøgte er beliggende indenfor 100 m fra et fortidsminde, der er beskyttet efter 

bestemmelserne i museumsloven. Det ansøgte kræver derfor dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 18 stk. 1 om fortidsmindebeskyttelseslinje. 

 
Afgørelse 

Forvaltningen giver hermed dispensation til etablering af råvandsboring med tilhørende 

råvandsstation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Afgørelsen er truffet efter 

Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jf. § 18, stk. 1. Det ansøgte er markeret med rød 

cirkel på nedenstående kort. 

 
Placeringen for råvandsstationerne vises med rød og blå markering; den røde er beliggende i 
fortidsmindebeskyttelseslinje. 

                                                      
 
1 Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017 
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Sagsredegørelse 
Det ansøgte er beliggende i landzone. Det ansøgte omfatter to råvandsboring 
med dertilhørende råvandsstation i en mørkegrøn farve, hvor den ene 
råvandsboring er placeret inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
Råvandsstationen har et grundplan på 2,4 x 1,2 meter og en højde på 1,5 meter. 
Et eksempel på dette fremgår på nedenstående billede. 
 

 
     Eksempel på en råvandsstation, som placeres ovenpå boringen. 

Efter borearbejdet mv. etableres ledningsforbindelser dybere end 1,5 meter 
under terræn ved horisontalt retningsstyrende underboring. Ledninger bores fra 
skydehul til skydehul (markeret på nedenstående kort). Der vil ydermere blive 
etableret to meter bred adgangssti af grus til boringerne (markeret på 
nedenstående kort). 

 

 
Skitsering af borginer, adgangssti samt skydehul. 

 
Begrundelse 

Forvaltningen har lagt særligt vægt på det ansøgtes dimensioneringer og 
udformninger, som ikke samt at det ansøgte placeret bag eksisterende sti i 
forhold til fortidsmindet og det vurderes derfor ikke at være til gene for ind- og 
udsyn i forhold til fortidsmindet.  
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Derudover har forvaltningen lagt vægt på, at det ansøgte inde i skoven og 
dermed ikke skæmmende i det åbne landskab tæt på fortidsmindet.  
 
Det er Allerød Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke strider i mod de 
landskabelige og biologiske hensyn samt ind- og udsyn, der varetages af 
fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen samt Naturstyrelsen, som er skovejer for arealet, er 
blevet hørt forud for denne dispensation, og kommunen har ikke modtaget 
nogen indsigelser. 
 

Bemærkninger 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på fire uger er udløbet, jf. 
naturbeskyttelsesloven § 87, stk. 7. Hvis der bliver klaget, har klagen den 
virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer det. Hvis der bliver klaget over dispensationen, orienterer vi ejeren 
med det samme. 
 
Dispensationen skal udnyttes, inden der er gået tre år fra tilladelsens dato. Hvis 
tilladelsen ikke er udnyttet om tre år, bortfalder den, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 66, stk. 2. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Clara Pickering 
Plan og Byg 
 
 
 
Kopi til: 

- Naturstyrelsen, skovejer 
- Museum Nordsjælland post@museumns.dk 
- Slots- og Kulturstyrelsen fortidsminder@slks.dk 
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KLAGEVEJLEDNING  
Naturbeskyttelsesloven  

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
Naturbeskyttelsesloven § 78, stk. 1. 
 
HVEM KAN KLAGE 
Klageberettigede efter Naturbeskyttelsesloven er: 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser 

 
INDSENDELSE AF KLAGE 
En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, 
som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
KLAGEFRIST 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens 
§ 87, stk. 1.  
 
Hvis afgørelsen derimod er meddelt pr. mail eller digital post beregnes 
klagefristen fra afsendelsesdatoen, mens afgørelsesdatoen ved afgørelser 
meddelt som almindeligt brev beregnes fra mandag i den efterfølgende uge 
såfremt brevet er afsendt mandag eller tirsdag. Hvis brevet er afsendt onsdag, 
torsdag eller fredag beregnes afgørelsesdatoen fra onsdag i den efterfølgende 
uge.  
 
GEBYR 
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Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og 
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver 
afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- 
og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret 
tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder 
fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 88, stk. 
1. 
 
Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på 
www.nmkn.dk. 
 

 


