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Offentliggørelse af Plejeplan for Sømosen 2018 – 2027

Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune har på møde den 27. november 2018 
godkendt en Plejeplan for Sømosen 2018 – 2027. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i 
Herlev Kommune har på møde den 17. december 2018 ligeledes godkendt Plejeplan 
for Sømosen 2018 -2027.

Plejeplanen indeholder en redegørelse, hvori landskabet samt dyre- og planteliv be-
skrives. Den indeholder også en beskrivelse af plejemålsætninger, krav og mulighe-
der i fredningens delområder.

Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, og den har været i 
fælles høring i perioden 5. september – 23. oktober 2018. Der kom fire hørings-
svar, hvoraf enkelte har givet anledning til rettelser i den endelige plejeplan.

Berørte ejendomme
Plejeplanen omfatter det areal, der er fredet ved kendelsen den 8. august 20051. 
Hvilket vil sige følgende matrikel numre:

7eg, 8a, 8ed, 17a, 17e, 20e, 20q, 21a, 21e, 21n, 21r, 21o, 22a, 24b, 27k, 120a, 
120e, 120d, alle Ballerup By, Ballerup.

13b, 13lp, alle Skovlunde By, Skovlunde.

16to, 17k, 17nr, alle Herlev By, Herlev.
 
Lovgivning
Plejeplan for Sømosen 2018 – 2027 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 
27. juni 2016 - ”Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn”, § 1, stk. 3.

Annoncering 
Plejeplan for Sømosen 2018 – 2027 er offentliggjort på Ballerup og Herlev kommu-
ners hjemmesider den 18. december 2018.

Kopi er sendt til klageberettigede parter:
 Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby, 

dtu@dtu.dk.
 Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tryg@tryg.dk, er-

ling.moeller@tryg.dk samt bs@busu.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 Køben-

havn K, dbotf@mail.tele.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 

dnballerup-sager@dn.dk, dnherlev-sager@dn.dk samt fri-
mann.skov@gmail.com

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V,
natur@dof.dk; ballerup@dof.dk samt herlev@dof.dk

1 https://www2.blst.dk/nfr/08065.00.pdf
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 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 
samt gb@brush.dk

 Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup, kontakt@kroppe-
dal.dk

 Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød, novafos@novafos.dk samt psl@nova-
fos.dk

 HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, hofor@hofor.dk samt 
elja@hofor.dk

Klagevejledning
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse. Der klages 
via Klageportalen, som findes som link på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger 
på borger.dk og virk.dk. Der logges på med NEM-ID. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En 
klage skal således indgives senest d. 16. januar 2019.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
der klages, skal der betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for 
virksomheder og organisationer. Betaling opkræves via betalingskort i Klageporta-
len. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist, hvis gebyret ikke indbetales 
inden udløbet af fristen, afvises klagen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis det ønskes 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal en begrundet anmodning sendes til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender heref-
ter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffet afgørelse om, hvor-
vidt anmodningen kan imødekommes.  

Klageberettiget er: 
 Adressaten for afgørelsen
 Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
 Offentlige myndigheder
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vare-

tager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne in-
teresser.

Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt 
inden 6 måneder efter offentliggørelse af afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyt-
telsesloven.


