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Retningslinjer for 

terrænregulering indenfor 

sø- og åbeskyttelseslinjen i 

Silkeborg Kommune 
Dispensation til terrænregulering i 
private haver der grænser op til 
beskyttede søer eller beskyttet 
vandløb/å.  

 

1. Formål 

Formålet er et administrationsgrundlag 
som sikrer, at borgerne behandles ens. 
Desuden skal retningslinjerne 
muliggøre, at borgere med haver til sø 
eller å bedre kan håndtere den højere 
vandstand, der har været i Gudenå-
systemet de seneste år, men også de 
vandstandsstigninger der forventes i 
fremtiden bl.a. pga. klimaforandringer. 
Retningslinjerne skal sikre at 
terrænreguleringer i haver kan 
foretages, så det ikke forringer natur og 
miljø samtidig med, at gener i form af 
oversvømmelser reduceres. 

 

2. Lovgrundlag 

• Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 
28/09/2016 om 
naturbeskyttelse; § 3 og § 16  

• Bekendtgørelse nr. 926 af 
27/06/2016 om udpegning og 
administration af 
internationale 
beskyttelsesområder samt 
beskyttelses af visse arter - § 2, 
4, 6, 7, stk. 1-6 og § 11.  

• Habitatdirektivet - artikel 12 
 

3. Bemærkninger til 

lovgrundlaget 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 16 må der 
ikke terrænreguleres indenfor sø- og 
åbeskyttelseslinjen, kommunen kan 
dog ansøges om dispensation. I 
forbindelse med behandling af 
ansøgningen skal sårbarheden af søen 
eller åen samt eventuel beskyttet natur 
vurderes, således at tætheden til og 
hældningen af terrænreguleringen til 
beskyttede søer, åer og evt. natur 
afspejler disses sårbarhed og den 
landskabelige værdi. 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 
må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden af natur, som er beskyttet af 
bestemmelsen. Formålet med 
beskyttelsen er at bevare naturtyperne 
som levested og spredningskorridor for 
vilde dyr og planter. I forbindelse med 
behandling af ansøgning skal det 
vurderes, om det ansøgte kan ændre 
tilstanden af vandløbet samt de 
brednære områder. 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 16 
må der ikke placeres bebyggelse på 
land (bygninger, campingvogne og 
lignende), foretages beplantning eller 
ændringer i terrænet i en afstand af 
150 meter fra de omfattede søer og 
åer. Formålet med beskyttelseslinjen er 
at sikre søer og åer som værdifulde 
landskabselementer og som levesteder 
og spredningskorridorer for plante- og 
dyreliv. 

Habitatdirektivet er i dansk 
lovgivning udmøntet i bekendtgørelse 
om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder. Der 
er 5 relevante habitatområder i 



Silkeborg Kommune: habitatområderne 
H181 - Silkeborg Skovene, H45 - 
Gudenåen og Gjern bakker, H49 - 
Sepstrup Sande m.v., H48 - Salten Å 
m.v. samt H36 – Nipgård Sø. 

I følge bekendtgørelsen må der ikke 
meddeles tilladelse eller dispensation til 
projekter, der kan skade de arter og 
naturtyper, der er på 
udpegningsgrundlaget for et 
internationalt beskyttelsesområde. Der 
skal derfor i hver sag foretages en 
vurdering af, om det ansøgte kan skade 
disse arter eller naturtyper. Dette 
gælder også, selv om man giver 
tilladelse til noget uden for 
habitatområdet. 

 

Konsekvensen for arterne Odder, Grøn 
Kølleguldsmed og alle arter af 
flagermus, der er beskyttet efter 
Habitatdirektivets bilag IV, skal 
desuden vurderes i alle tilfælde, da de 
er beskyttet efter habitatdirektivets 
bilag IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Retningslinjer  

Terrænregulering mere end 10 cm 
kræver altid dispensation fra 
kommunen, da det vurderes, at 
terrænreguleringer mindre end 10 cm 
er under bagatelgrænsen. Der kan 
umiddelbart gives lov til en 
terrænregulering på op til 100 cm.  

Uanset retningslinjerne skal der altid 
foretages en konkret vurdering ud fra 
lokaliteten. Er der tale om en lokalitet, 
der er særligt plaget af oversvømmelser 
og som ikke har stort naturmæssigt 
indhold, kan der gives lov til en højere 
terrænregulering. Modsat bør der gives 
lov til mindre eller intet, hvis lokaliteten 
er et særligt følsomt sted, og det 
vurderes at en terrænregulering kan 
påvirke naturen negativt. Hvis området 
ligger indenfor en fredning skal det 
undersøges om der også skal indhentes 
tilladelse fra fredningsnævnet. 

Klagenævnsafgørelser skal indarbejdes 
i retningslinjerne. 

 

• Terrænregulering kan som 
udgangspunkt tillades op til 100 
cm i private haver, under 
hensyntagen til at landskabets 
oprindelige karakter bevares. På 
følsomme områder1, hvor der er 
et særligt naturindhold, kan der 
kun tillades en mindre eller ingen 
terrænregulering, hvis det 
vurderes at en sådan kan påvirke 
naturen negativt. I § 3 
beskyttede områder gives der 
aldrig tilladelse til regulering, da 
dette ødelægger naturen.  
 

• Ved påfyldning af jord skal 
overfladevand holdes på egen 
jord. Påfyldningen skal således 
afsluttes mindst en halv meter 
fra skel, med mindre det er aftalt 
med naboen at denne også 
terrænregulerer. Sager om 
terrænregulering sendes derfor i 
nabohøring. 
 

• Terrænreguleringen skal afsluttes 
med en skråning mod sø- eller 
åbred, beskyttet natur og 
naboejendomme. Skråningens 
hældning skal tilstræbes at være 
mindst 1:3, men vil i praksis 
afhænge af både havens 
størrelse og brinkens 
beskaffenhed.  
 

• I haver der rummer et vist 
naturindhold mod sø- eller 
åbredden, kan der stilles krav om 
at terrænreguleringen først 
påbegyndes i en vis afstand fra 
søbredden/åbrinken og til 
beskyttet natur, baseret på 
kommunens vurdering af, hvor 
sårbart den tilstødende natur er.  
 

• Der kan kun opnås dispensation 
til terrænregulering på ansøgers 
egen matrikel.  
 

• Der må ikke anvendes forurenet 
jord 
 

• Der skal afsluttes med et lag 
muld på 10 cm og der skal sås 
vegetation, der holder på jorden. 
 

• Der må ikke ske tilførsel af jord 
og andet materiale til åen eller 



bræmmen af rør og siv i sø-
/åbredden. 
 

• Rørbræmmen i søen/åen må ikke 
beskadiges. 
 

1Følsomme områder: Arealer på 
landsiden der er beskyttet natur 
efter naturbeskyttelseslovens § 
3. I § 3 områder kan der ikke 
gives dispensation til noget, der 
forstyrrer eller forringer naturen. 
Ex: Lange strækninger af 
Gudenåen fra Silkeborg Langsø 
til Tange Sø. 

Naturområder beliggende i et 
Natura 2000-område (Habitat- 
eller Fuglebeskyttelsesområde), 
eller områder der grænser op til 

det. Her er forbud mod 
ændringer, der kan forstyrre eller 
skade naturen eller dyrene i 
området. Ex: Nipgård Sø, 
Gudenåen fra Silkeborg Langsø 
til Kongensbro og mange af 
søerne i den sydlige del af 
kommunen såsom Salten Langsø, 
Slåensø, Grane Langsø osv., dele 
af Thorsø samt dele af sydsiden 
af Himmelbjergsøerne. 

Fredede områder. Her skal 
Fredningsnævnet ansøges. Ex: 
Gødvadfredningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


