
 

  

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag Lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

15. maj 2018 

 

Sagsnr.: 2016-5752 

Sagsbehandler: 

Sissel Christine Haar 

Olesen 

sole@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 23 57 

 

KS: Peter B. Jørgensen 

 

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljø 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

Pernille Grenaae og Jens Hauge Jacobsen 

Toftebjergvej 8  

2970 Hørsholm 

 

 

  

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til bredsikring, 

samt afslag på ansøgning om dispensation til jordpåfyld i 

Brådebæk Sø, Toftebjergvej 8, 2970 Hørsholm.  

 

Der gives med nærværende afgørelse dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bredsikring langs søbredden 

på matr. nr. 55o, Høsterkøb By, Birkerød. 

 

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse 

nr. 934 af 27/06/20171 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  

 

Der meddeles samtidig afslag på ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til påfyldning af jord, hvor der tidligere har 

været en halvmåneformet bådebro på ejendommen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2. 

 

Der er endvidere ansøgt om at fylde jord ud i søen andre steder langs 

søbredden, hvoraf størstedelen af jorden allerede er lagt ud. Hvad angår 

denne jordpåfyldning, er det forvaltningens vurdering, at der er tale om 

en reetablering af søbredden, som ikke kræver dispensation. 

 

 

Berørte matrikler 

Afgørelsen omfatter følgende matrikler: 

Matr. nr. 55o Høsterkøb By, Birkerød 

 

Beliggenheden fremgår af bilag 1.  
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Ansøgning 

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger i ansøgning af 26. 

oktober 2017, samt supplerende oplysninger af 18. november 2017. 

 

Af ansøgningen fremgår det, at grundejer ønsker at fylde jord ud i søen 

og anlægge græsplæne tre steder på matriklen. På luftfotoet i bilag 2, 

har grundejer således markeret med lyserødt hvor til der ønskes at fylde 

jord ud. Den blå skravering angiver, hvor der allerede er påfyldt jord, 

mens den gule skravering angiver, hvor der ikke er fyldt jord ud, men 

ansøges om at gøre det. Grundejer anslår, at der allerede er fyldt 3-4 m3 

jord ud, og at ca. samme mængde ekstra vil være nødvendig at fylde ud. 

Al jorden stammer fra matrikel nr. 55o, Høsterkøb By, Birkerød. 

 

Jordpåfyldningen begrundes i, at der er tale om reetablering af den 

oprindelige søbred, som med tiden er eroderet væk af vandet. Erosionen 

af bredden har bl.a. ført til, at et større elmetræ for nogle år siden 

væltede ud i søen. 

 

For at sikre bredden mod fremtidig erosion, ønsker grundejerne derfor 

også at sikre hele bredden på matriklen med mindre marksten på op til 

30-40 cm i diameter.  

 

 

Baggrund og beskrivelse af området 

Brådebæk Sø er en ca. 4,4 ha stor og næringsrig sø, som ligger 

fuldstændig omkranset af villahaver. 

 

Forvaltningen har besigtiget området af flere omgange – den 28. 

november 2016, 24. maj 2017, 8. august 2017 og 18. januar 2018.  

 

Den 28. november 2016 og 24. maj 2017, besigtigede forvaltningen 

området i forbindelse med en omfattende terrænregulering ved oplæg af 

jord på matriklen. På mere eller mindre hele arealet inden for 

søbeskyttelseslinjen, var det øverste lag muldjord med græsplæne 

blevet gravet af, og der var foretaget opfyldning på en stor del af 

søbredden, inden for søbeskyttelseslinjen og på en stor del af 

bredzonestrækningen (i selve søen).  

Terrænreguleringen var foretaget i forbindelse med opførelsen af et nyt 

hus og etablering af jordvarmeanlæg på matriklen.  

 

Den 23. juni 2017 blev forvaltningen via mail fra grundejer gjort 

opmærksom på, at der var lagt jord ud i søen. Ved besigtigelsen den 8. 

august 2017, kunne det konstateres, at der var fyldt jord ud flere steder 

langs bredstrækningen, som nu fremstod mere bugtet end ved tidligere 
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besigtigelser. Dertil var der langs strækningen vest for resterne af den 

gamle halvmånebro blevet bredsikret med mindre spredte marksten.  

Ved besigtigelsen den 18. januar 2018 var bredsikringen stort set faldet 

helt fra hinanden, ligesom en del af den udlagte jord var eroderet væk 

igen.  

 

Ved besigtigelsen den 18. januar 2018 kunne det ligeledes konstateres, 

at de resterende jordbunker var blevet udjævnet og fordelt langs hele 

bredstrækningen, uden at terrænet dog var fuldt ud reetableret til det 

oprindelige niveau. Der er i et særskilt brev, den 18. april 2018, udsendt 

en anmodning om dokumentation for reetablering af terrænet indenfor 

søbeskyttelseslinjen. 

 

 

Internationale naturbeskyttelsesinteresser 

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis 

levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. 

Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, 

fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m.  

I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, 

som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, 

betyder efter Naturstyrelsens vurdering, at såvel planterne som 

planternes voksesteder skal beskyttes.  

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfattet af 

bilag IVa eller bilag IVb i projektområdet.  

 

Det ansøgte har ingen indflydelse på Natura 2000-områder. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

 

Udlægning af jord i søen 

Det er forvaltningens vurdering at afgravningen af det øverste lag 

muldjord med græsplæne langs hele bredstrækningen, har medført en 

erosion af bredden, som har været betydeligt kraftigere end den naturligt 

forekommende erosion. Dette kan også konstateres ved sammenligning 

af luftfotos, hvor bredden på luftfotoet fra 2017 fremstår mere lige end 

årene op til  

Den allerede foretagne jordpåfyldning, angivet med blåt i bilag 2, 

vurderer forvaltningen er en reetablering af bredden, som den så ud 
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umiddelbart inden byggeriets begyndelse. Det samme gør sig gældende 

for det gul-markerede stykke på udbugtning 2 (bilag 2). Eftersom der er 

tale om en reetablering af den naturlige søbredslinje, vurderer 

forvaltningen ikke, at ovennævnte jordpåfyldning forudsætter en 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16.   

 

 

Udlægning af jord ved den tidligere halvmånebro 

Hvad angår ansøgningen om udlægning af jord, hvor der i mange år har 

været en halvmåneformet bådebro (bilag 2, udbugtning 3), er det 

forvaltningens vurdering, at der er tale om en ændring af søens tilstand, 

hvorfor der kræves en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.   

Skulle der tidligere have været landjord under hele eller dele af broen, 

som nu er eroderet væk, er denne erosion foregået naturligt og over en 

længere årrække.  

 

Dispensationspraksis for naturbeskyttelseslovens § 3 er restriktiv, jf. § 

65, stk. 2 om, at der kun i ”særlige tilfælde” kan gøres undtagelse fra § 3 

bestemmelsen. Særlige tilfælde kan fx være, at indgrebet har en 

naturforbedrende funktion eller er af særlig samfundsmæssig interesse.  

 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte jordpåfyldning vil påvirke 

søens tilstand væsentligt, og at der ikke foreligger særlige 

omstændigheder, som muliggør en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

En dispensation ville ydermere kunne få en uønsket 

præcedensskabende effekt for andre lignende ansøgninger. 

 

Søbredsikring 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte søbredsikring ikke vil 

ændre søens tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende tilstand i 

området. 

 

På nuværende tidspunkt er bredden stort set uden vegetation, men 

inden afgravningen af det øverste lag jord var der græsplæne helt ned til 

vandet, som efter byggeriets afslutning forudsættes at ville blive 

genetableret.  

Der eksisterer således ikke nogen bredzone af høj naturmæssig værdi, 

som vil blive væsentligt påvirket af bredsikringen. 

En søbredsikring der følger den naturlige søbredslinje og som udføres 

med mindre marksten, der ikke ligger højere end søbredden og placeres 

nogenlunde spredt, i stil med den allerede foretagne bredsikring, 

vurderes endvidere ikke at ville påvirke det landskabelige udtryk omkring 

Brådebæk Sø væsentligt.  
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Den ansøgte søbredsikring kræver ikke dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 16, søbeskyttelseslinjen, da der ikke 

foretages ændringer inden for beskyttelseszonen.  

 

Afgørelse 

Rudersdal Kommune giver hermed dispensation til den ansøgte 

søbredsikring, samt afslag på ansøgning om dispensation til påfyldning 

af jord hvor der tidligere har været en halvmåneformet bådebro.  

Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 

af 27/06/2017 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

 

Vilkår  
Dispensationen til søbredsikring gives på følgende vilkår: 

 

 Søbredsikringen skal ske med mindre marksten på op til 30-40 cm i 

diameter. Der må ikke foretages støbning, udlægges fibertex el.lign. 

og påfyldes jord på landsiden.  

 Stenene skal udlægges så søbredden fremstår naturlig, dvs. stenene 

må ikke pakkes og fremstå som en egentlig stensætning. 

 Den naturlige søbredslinje skal opretholdes.  

 De udlagte marksten må ikke ligge højere end søbredden. 

 Søbredden, som den så ud umiddelbart inden byggeriets 

påbegyndelse, skal reetableres. Udover denne reetablering, må der 

ikke fyldes jord ud i søen eller ændres på breddens udformning. 

 Der må ikke udlægges sten eller foretages ændringer på selve 

landarealet, omfattet af søbeskyttelseslinjen. 

 Der må ikke ryddes bredvegetation i søen.  

 Alle rester af den gamle halvmånebro skal fjernes. 

 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild heraf. 

 Forvaltningen skal orienteres senest 14 dage før arbejdets start. 

Ligeledes orienteres forvaltningen senest 14 dage efter arbejdets 

afslutning.  

 Der må ikke efterfølgende udsættes eller fodres fisk, fugle, krebs 

eller andre dyr i søen. Der må ikke opsættes andehuse, foderflåder 

eller lignende i søen. 
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Bemærkninger 

Det bemærkes, at dispensationen til søbredsikring kun gælder i forhold 

til naturbeskyttelseslovens § 3. Andre dispensationer og tilladelser kan 

være nødvendige. 

 

Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager 

(nedgravninger, bopladslag, genstande mv.), skal arbejdet standses 

med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal meddeles til det 

lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - Hørsholm, 

Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40.  

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages. 

 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside  

tirsdag den 15. maj 2018. 

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  
 
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, 
som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt 
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger 
og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt 
visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 
bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 
hverdag.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager 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 NemID. 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 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 
sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 
sagens bedømmelse.  
 
Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 
andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 
900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 
(2016-niveau).  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 
opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. 

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 
gebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 
fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 
der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 
partshøring. 
 
Klagefristen udløber tirsdag den 12. juni 2018 
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Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 

muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er 

afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  

 

Forældelse af dispensationen 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder 

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

 

 

Bilag: 

1 Oversigtskort, Brådebæk Sø 

2 Kortskitse med angivelse af strækninger, hvor der ansøges om at 

   lægge jord ud. 

  

 

 

Kopi til:  

 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 
mst@mst.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Michael Olesen 
rudersdal@dn.dk 

 

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

       Maria Cathrine Nielsen                                     

       Natur, Park og Miljøchef 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:rudersdal@dn.dk
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 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., 
Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 
København V, natur@dof.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Jens Erik 
Sørensen rudersdal@dof.dk  

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 Friluftsrådet, webpostkasse 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk  

 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 
Hørsholm, post@museumns.dk 

 

 Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

 

mailto:nbu_sj@botainskforening.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:rudersdal@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk


 

 

Bi lag  1  
 

 
Brådebæk  Sø med  ang i ve ls e  a f  de t  §  3  besk y t t ede  s øar ea l  og  den  reducer ede  s øbesk y t t e ls es l in j e .  
Lu f t f o toe t  e r  f r a  f o rå re t  2017 .  



 

 

 
Søbreds l in j en  ud  f o r  Tof t eb j e rg ve j  8 ,  2970  Hørs ho lm .  For å r  2017 .  



 
 
Supp le r ende  ansøgn ingsmate r i a le  f r a  g runde j e r  a f  18 .  november  2017 .  Den  l ys e r øde  l i n j e  ang ive r  hvo r  t i l  
de t  ønsk es  a t  f y lde  j o r d  ud .  Den  b lå  sk raver ing  ang i ve r ,  hv o r  de r  a l le r ede  e r  på f y l d t  j o rd ,  m ens  den  gu le  
sk raver ing  ang i ve r ,  hvo r  de r  i k k e  e r  f y l d t  j o rd  ud ,  men  ans øges  om a t  gøre  de t .  Lu f t f o toe t  e r  f r a  2012 .  

Bilag 2 


