
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje 

Hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsminde, til etable-
ring af 2 vandledninger og fiberkabel, som ansøgt den 9. februar 2021.  
 
Dispensationen vedrører Rundhøj med fredningsnummer 30112 og med Sted- og lokali-
tetsnr.: 170406-6. 
 
Ledninger og kabel føres over matr.nr. 8c Løsning By, Løsning, ejet af Daka Ejendomme 
og Finans samt 3i og 7000h Løsning By, Løsning ejet af Hedensted Kommune, Niels 
Espes Vej 8, 8722 Hedensted. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. at vandledninger og fiberkabel føres og placeres, som ansøgt 
2. at føringen placeres i en minimums dybde af 1,20 meter 
3. at VejleMuseerne orienteres senest 2 uger inden påbegyndelse af etableringsar-

bejdet og/eller ved eventuelle vedligeholdelsesarbejder på de førte genstande. 
 
Vilkårene forlanges tinglyst på ejendommene i medfør af naturbeskyttelseslovens § 66. 
Tinglysning skal foretages og betales af ejer eller dennes repræsentant efter samme lov. 
 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den 25. februar 2021 ved an-
noncering på http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser.  
 

  
Ortofoto 2020 viser 100 meter beskyttelseszonen for fortidsmindet markeret med sort cirkel og 
omtrentlig føringsvej med gul linje. 
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Sagsfremstilling 

Forud for afgørelsen har sagen været til udtalelse hos Slots- og kulturstyrelsen og Vej-
leMuseerne har været kontaktet pr. telefon.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen svarer, at de ikke umiddelbart ser problem i, at der placeres en 
vandledning på strækningen, der ligger inden for beskyttelseslinen omkring det beskytte-
de fortidsminde. 
 
VejleMuseerne udtalte, at de mente, at en dispensation til føringen ville være mulig. 
 
Ansøgningen  
Vand & Teknik A/S har som bygherrerådgiver på vegne af Hedensted- og Løsning Vand-
værk ansøgt om dispensation til føring af vandledninger og fiberkabler. 
 
Ansøger beskriver: 
Som et led i fremtidssikring og forbedring af drikkevandsforsyningen har Hedensted og 
Løsning Vandværk indgået et samarbejde om etablering af en fælles kildeplads med nye 
råvandsboringer. Fra kildepladsen skal der etableres nye forsyningsledninger til vandvær-
kerne. 
 
Der etableres nye forsyningsledninger til vandværkerne med diameter på henholdsvis 
ø160 og ø225 samt fiberkabler. Både vandledninger og kabler føres i kanten af dyrket 
mark langs boligområde ved Per Rytters Vej i Løsning - hen over matriklerne 8c og 3i 
Løsning By, Løsning (angivet på ansøgers kortmateriale længere nede). For at undgå op-
gravning af overfladejorden inden for fortidsmindets beskyttelseszone, er etableringen af 
vandrør og kabler på denne strækning planlagt udført via styrede underboringer i en 
minimum dybde af 1,2 meter. På den relativ korte strækning, omfattet af beskyttelseszo-
nen, i vejarealet langs Per Rytters Vej, føres ledninger og kabler ved opgravning. 
Modtagergruber vil blive placeret uden for beskyttelseszonen, dog vil T-krydsningen ind 
mod Per Rytters Vej, samt etablering af ventilbrønd blive udført ved lokalt gravearbejde 
med en forventet størrelse ca. 2x3 meter. 
 
Relevante tegninger fra ansøgning er sat ind herunder: 

 
Ansøgers indsendte kortudsnit 

Se udsnit af kortudsnit på næste side
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Udsnit af ansøgers indsente kortudsnit.  

  
Signaturforklaring for føringer indenfor beskyttelseszonen.  
Stiblede linjer for føring ved styret underboring under jorden.  
Ikke stiblede linjer for føring ved nedgravning. 
 
Fortidsmindet 
Anlæg  
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronze-
alder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 
501 f.Kr.)  
 
Det fredede fortidsminde beskrives af Mosgård Museum ved tilsyn i: 
2018 - Højen er græsklædt med store træer langs foden i SV og SØ. Beliggende i ager i 
skel. 
 
1979 - Bevokset med græs i dyrket mark. Tangeres i S og N af læhegn. Overfladen 
ujævn. I Ø større, flad afgravning. I Ø-side ved fod en cementpæl mærket "Visermær-
ket". Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. 
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Foto af rundhøjen set fra nord  Foto af rundhøjen set fra vest 
 
Fortidsmindebeskyttelseslinje 
Det ansøgte ønskes placeret inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Her gælder det, 
at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsmin-
der, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres 
hegn, placeres campingvogne og lignende. Etablering af vandledninger og fiberkabler 
med den ønskede placering kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 
18. 
 
Administrationens vurdering 
Det er i afgørelsen vurderet, at der er tale om samfundsmæssig nødvendig infrastruktur i 
form af vandforsyning. Der er desuden lagt afgørende vægt på, at der ikke etableres 
synlige anlæg inden for beskyttelseslinjen. Det ansøgte vil dermed ikke medføre ændring 
af ind- og udsyn til og fra fortidsmindet og vil ikke forringe fortidsmindets værdi som 
landskabeligt element. 
Forskellige mulige løsninger for placering af det ansøgte er drøftet og det vurderes, at 
den pågældende løsning, er den bedst mulige i forhold til sikring af de arkæologiske in-
teresser i området. 
 
Hedensted Kommune har ud fra ovenstående vurderet, at det ansøgte er i overensstem-
melse med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal varetage. 
 
Lovgivning 
Dispensationen meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 (LBK nr. 240 af 
13/03/2019) 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke 
er udnyttet inden for 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
I øvrigt 
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 
for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-
dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-
der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 
 
Afgørelsen fritager ikke for at indhente andre tilladelser, for eksempel efter gældende 
bygningsreglement hos kommunens bygningsmyndighed. En ansøgning om byggetilladel-
se kan tidligst behandles, når klagefristen er udløbet eller når eventuelle klager er be-
handlet i Nævnenes Hus. Hvis du ønsker bekræftet, at der ikke er modtaget nogle klager 
over afgørelsen, er du velkommen til at ringe herind, når klagefristen er udløbet. 
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Med venlig hilsen 
 
Camilla Lenbroch Hansen 
Landskabssagsbehandler 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
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Klagevejledning  
 
Klageregler 
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-
loven efter planlovens § 58 og naturbeskyttelseslovens § 78. 
 
Hvis du vil klage over dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinjen 
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-
gen via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommu-
ne. 
 
På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan 
du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til be-
handling, når gebyret er betalt. 
 
Klagefrist 
Klage skal ske inden for 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. 
 
Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-
munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 
 
Domstolsafgørelse 
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-
den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 
 
 
 
 
 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

