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Dispensation til etablering af bådebro i Vejlesø 

Der gives hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til 

etablering af bådebro i Vejlesø ud for ejendommen De Conincks Vej 15, 

2840 Holte.  

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 1 og 2 i 

lovbekendtgørelse nr. 1122 af 03/09/20181 om naturbeskyttelse med 

senere ændringer.  

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

Berørte matrikler og ejerforhold 

Afgørelsen omfatter følgende matrikler: 

 Matr. nr. 1azz, Dronninggård, Ny Holte

 Matr. nr.1vf, Dronninggård, Ny Holte, som er ejet af Rudersdal

Kommune.

Beliggenheden fremgår af bilag 1. 

Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af dine oplysninger i ansøgning af 

12. juni 2018, supplerende oplysninger i mail af 28. juni og 11. oktober

2018, samt grundejers tilladelse af 11. februar 2019.

Af ansøgningen fremgår det, at broen ønskes etableret som erstatning 

for den nuværende bådebro, der er upraktisk anlagt hvad angår til - og 

fralægning med båd.  

Bådebroen vil bestå af en flydebro og en landgangsbro med en bredde 

på 1,5 m og en samlet længde på 7,1 m. Broens længde ud i søen vil 

være ca. 6,5 meter. 

1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864
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Flydebroen måler 1,5 x 5,1 m og konstrueres af rammer og trædæk af 

tropisk hårdt træ. Den holdes oppe i en højde af 25 cm over 

vandoverfladen vha. 8 stk. miljøcertificerede opdriftsblokke. 

Flydebroen fastgøres dels til søbunden med 2 stk. ø 900 mm stålankre 

fastholdt via 16 mm stålkæder, og dels til landgangsbroen.  

Landgangsbroen måler 1,5 x 2,0 m og består ligeledes af tropisk hårdt 

træ.  

Den nye bro ønskes anlagt samme sted som nuværende bådebro, ca. 3 

m fra naboskel. 

Af ansøgningsmaterialet fremgår det ligeledes, at du indledningsvis 

ønskede at montere en sort fenderliste og stålhjørner på broen. Som 

oplyst i kommunens mail til dig d. 10. oktober 2018, kan dette dog ikke 

tillades, da det i kommunens ”Regulativ for etablering af bådebroer i 

søer i Rudersdal Kommune” fremgår, at broer skal udføres i træ. I mail 

af 11. oktober 2018 bekræftede du, at broen etableres uden fenderliste 

og stålhjørner. 

Placering og skitesetegning af broen fremgår af bilag 2, mens 

kommunens regulativ for etablering af bådebroer i søer fremgår af bilag 

3.  

Lovgrundlag 

Naturbeskyttelseslovens § 3 

Vejlesø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, at der ikke må 

foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 

100 m². Der skal være tale om søer, damme eller vandhuller – dvs. 

vandområder, hvor der har udviklet sig et karakteristisk naturligt plante- 

og dyreliv.  

Etablering af broer anses for et tilstandsændrende indgreb, hvorfor den 

ansøgte bro kræver en dispensation i medfør af lovens § 65, stk. 2, hvor 

det fremgår, at der i særlige tilfælde kan gøres undtagelse fra 

bestemmelserne i § 3. 

Naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje)  

Ejendommen er omfattet af en reduceret søbeskyttelseslinje, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. Heraf følger at der blandt andet 
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ikke må placeres bebyggelse, eller lignende inden for en afstand af 150 

m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha.  

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 er at sikre søer og åer som 

værdifulde landskabselementer og som levesteder og 

spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. 

Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis indebærer en reduktion af 

en søbeskyttelseslinje, at der som udgangspunkt er gjort endeligt op 

med muligheden for bebyggelse m.v. i forhold til beskyttelseslinjen. 

Bebyggelsesbegrebet er, efter klagenævnspraksis i relation til 

naturbeskyttelsesloven, bredt og omfatter ud over egentlige bygninger 

også andre faste konstruktioner og anlæg. Den ansøgte bro anses i 

overensstemmelse hermed som bebyggelse og kræver derfor 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, da broen har ca. 0,5 m 

landfæste indenfor søbeskyttelseslinjen.  

Efter lovens § 65, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra 

§ 16, stk. 1. Det beror på et konkret skøn, om der er en tilstrækkelig

tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet.

Beskrivelse af området 

Vejlesø er en ca. 16,5 ha stor og næringsrig sø, som er forbundet til 

Furesøen via en kanal. Langt størstedelen af arealerne rundt om søen 

består af villahaver eller på anden vis udnyttet areal. Til stort set alle 

matrikler er der anlagt bådebroer, og søen har en betydelig trafik af både 

motordrevne og ikke-motordrevne fartøjer.  

Anlægsområdet består i dag af en ca. 4 x 5 m stor bådebro, som vil blive 

fjernet i forbindelse med etableringen af den nye bro. Arealet ned mod 

broen består af græsplæne, mens der på begge sider af broen findes en 

smal bræmme af sumpvegetation. 

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 
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inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

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

bilag IVa eller bilag IVb i eller i nærheden af anlægsområdet. 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og 

Frederiksdal Skov, herunder Habitatområde nr. 123 og 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 109, som ligger ca. 400 m nord for 

anlægsområdet (Furesøen).  

Vejlesø er forbundet med Furesø via en kanal ca. 80 m nordøst for 

anlægsområdet.  

Etablering af en bådebro, som erstatning for en eksisterende, vurderes 

ikke at kunne påvirke andet end anlæggets umiddelbare nærhed i 

anlægsperioden.  

Det er således kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil have en 

effekt på Natura 2000-området. 

Kommunens vurdering 

Søbeskyttelseslinjen på den konkrete ejendom er reduceret i forbindelse 

med vedtagelsen af lokalplanen for området. Reduktionen indebærer, at 

der som udgangspunkt er gjort endeligt op med muligheden for 

bebyggelse m.v. i forhold til beskyttelseslinjen.  

I den konkrete sag lægger kommunen vægt på, at der kun er tale om et 

beskedent landfæste på ca. 0,5 m indenfor den reducerede 

søbeskyttelseslinje, at der er tale om udskiftning af en eksisterende 

bådebro med en ny bro på samme placering, og at der er tale om en sø, 

hvor der i forvejen er anlagt broer ud for stort set alle matrikler.  

Det er således kommunens vurdering at etableringen af den ansøgte bro 

ikke vil ændre søens tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende 

naturtilstand i området. 

Dertil er det kommunens vurdering, at broen, der er udformet som en 

kort, smal bro med et beskedent landfæste indenfor 

søbeskyttelseslinjen, fremstår fint tilpasset omgivelserne. Det er derfor 

kommunens opfattelse, at den ansøgte bro ikke i væsentlig grad vil 

påvirke den landskabelige oplevelse af søområdet. Herudover 

overholder den ansøgte bro, modsat den eksisterende bro, kommunens 

regulativ for etablering af bådebroer i søer.  

Samlet set er det således kommunens vurdering, at der kan meddeles 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til anlæggelse af 

den nye bådebro. 
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Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 

og 16 til det ansøgte. Afgørelsen er truffet i henhold til § 65 stk. 1 og 2 i 

lovbekendtgørelse nr. 1122 af 03/09/2018 om naturbeskyttelse med 

senere ændringer.  

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 At broens placering, mål og udformning sker i overensstemmelse

med vedlagte kortskitse og skitsetegning (bilag 2). Der må dog ikke

etableres fenderliste og stålhjørner på broen.

 At der anvendes ubehandlet træ til brodæk og rammer, og at dette

ikke efterfølgende behandles.

 At der ikke ryddes vegetation i sø og bredzone.

 At der ikke foretages terrænregulering/opfyld i søen eller etableres

kantsikring.

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

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

eller lignende i eller ved søen.

 Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller,

rækværk, belysning eller andet på broen.

 Der må ikke efterfølgende, uden forudgående tilladelse, foretages

udvidelse eller andre ændringer af broen.

 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved

eventuelt spild heraf.

 Broen skal vedligeholdes forsvarligt. I modsat fald bortfalder

tilladelsen, og broen skal fjernes.

 I tilfælde af, at broen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle

rester af broen fjernes fuldstændigt. Området skal bringes i en stand

svarende til den tilstand, som området havde før broens etablering.

 Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest et år efter

ødelæggelsen.

Bemærkninger 

Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til 

naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16. Andre dispensationer og tilladelser 

kan være nødvendige. 
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Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal 

arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 272. 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. 12. marts 2019. 

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.naevneneshus.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 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

2
 LBK nr. 358 af 8. april 2014 (museumsloven) 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 
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meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 

partshøring. 

Klagefristen udløber tirsdag den 9. april 2019 

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 

Sissel Christine Haar Olesen   Karin Elisabet Roug 

Biolog, Natur, Park og Miljø    Sagsbehandler, Byplan 

Lis Ravn 

Konst. Natur, Park og Miljøchef 
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Kopi til: 

 

 Lise Daugaard Christensen, Grundejer, De Conincks Vej 15, 

2840 Holte 

 

 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 

 

 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 
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Rudersdal Kommune

Bilag 1

Målforhold 1:800
Dato 12-02-2019

Udskrevet af
Sissel Christine
Haar Olesen

Signaturforklaring
Veje
Stier
Matrikelskel
Optaget vej
NATURA 2000 - Habitatområder
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
Søbeskyttelseslinjer

Bilag 1
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Principtegning er ikke målfast 

Lignende flydebroer 

Bilag 2

Skitsetegning med dimensioner, samt matrikelkort med angivelse af placering. 
Bemærk at der ikke etableres fender og stålhjørner på den ansøgte bro, som 
det ellers fremgår af materialet.
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Teknisk data 
RT opdrift 15 års garanti 

Bro og landgang samles med lydløse H-Koblinger 
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Forankring 
- CM900 og 16mm kæde

Fender 
- integreret gribekant





Regulativ for etablering af bådebroer i søer i Rudersdal Kommune 

Udgangspunktet for nedenstående ”Regulativ for etablering af bådebroer i søer i Rudersdal 

Kommune” er - udover loven - en sammenskrivning af de vilkår som statsskoven har i Furesø og 

Esrum sø og de vilkår som Københavns og Frederiksborg Amt tidligere har brugt til administration 

af bådebroer i søer samt naturklagenævnets praksis på området.  

Regulativet omfatter udelukkende private bådebroer. Bådebroer til offentlige institutioner og 

foreninger er med andre ord udtaget disse retningslinier og kræver en særlig tilladelse i hvert 

enkelt tilfælde. 

Platforme/terrasser på søbred er ikke omfattet af retningslinierne for bådebroer. Etablering af 

platforme på søbred vurderes særskilt i hvert enkelt tilfælde.  

Regulativet indeholder også bestemmelser om bredsikring, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at 

der i forbindelse med etablering af en bro også foretages bredsikring og opfyldning på bredarealet. 

Regulativet vil blive lagt til grund ved behandling af ansøgninger om etablering af bådebroer. 

Derudover vil der blive foretaget individuel administrativ vurdering af hver enkelt ansøgning. I 

tilfælde af, at der er nogle helt særlige forhold i den konkrete sag, der skal med i betragtning, eller, 

at sagen vurderes at være af principiel karakter, vil sagen blive forelagt Teknik og Miljøudvalget og 

Byplanudvalget.  

Naturklagenævnsafgørelser viser, at der kun kan forventes tilladelse til etablering af simple smalle 

broer, som kan tjene det formål at fungere som bådebro. Dette forhold er et af udgangspunkterne 

for forvaltningens forslag til retningslinier. 

Regulativet for etablering af bådebroer i søer: 

 Etablering af bådebroer i søer kræver altid kommunens skriftlige tilladelse.

 Etablering af bådebro på strækninger, hvor sø eller søbred ikke ejes af ansøger, kræver
forlods en skriftlig tilladelse fra den pågældende ejer.

 Ved ansøgning om etablering af en bådebro kræves en skriftlig ansøgning inklusiv et
tegningsmateriale, der klart og tydeligt viser bådebroens udformning og placering.

 Der kan maksimalt etableres én bådebro pr. ejendom.

 Bådebroer skal placeres minimum 2,5 m fra naboskel.

 Der kan ikke etableres en bådebro i tilfælde af, at der i forvejen findes en offentligt
tilgængelig bådebro indenfor 100 m fra den ønskede placering.

 Tilladelse til etablering af en bådebro kan afvises, hvis det vurderes, at grundens
”facadelængde” mod sø ikke tillader det.

 Tilladelse til etablering af en bådebro kan afvises i tilfælde af, at der forefindes helt særlige
æstetiske, botaniske, biologiske eller landskabelige forhold, som er uforenelige med
bådebroens placering på det pågældende sted (Et afslag på det beskrevne grundlag
kræver en godkendelse fra de politiske udvalg).

 Der må i forbindelse med opsætning af bådebroen ikke foretages udgravning, opfyldning
eller fjernes vegetation i bredzone- eller søarealet.
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 Bådebroen må ikke være længere end at ombordstigning i båd akkurat kan ske med vand
under kølen (maksimalt 50 cm vand under kølen - de fleste både stikker maksimalt 35 cm).

 Bådebroen må kun anlægges ud til en vandybde på maksimalt 1,5 m i forhold til søens
normale sommer vandstand. Særlige forhold på stedet kan skærpe kravene til broens
længde.

 Bådebroen må højst være 1,5 meter bred og skal have en helt enkel udformning uden
knæk, uden sidebroer og uden brohoved.

 Bådebroen skal udføres i træ enten som en åben pælebro eller som en flydebro, der er
forankret med glidebeslag til pæle eller forankret svajringe, svajsten, og lignende på
søbunden.

 Bropillerne skal være af runde træpæle, brodækket skal være af træ. Bådebroen skal
udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodække.

 Bådebroen må ikke males og det anvendte træ må ikke være imprægneret.

 Bådebroen skal opstilles vinkelret på søbredden. Dette med mindre broerne i umiddelbar
nærhed er vinklede i forhold til søbredden. I så fald skal broen af æstetiske grunde
opstilles, så den fremstår parallel med de eksisterende broer i nærheden.

 Brodækket må ikke overstige 0,3 m over maksimalt vandspejl.

 Der skal være fri passage under bådebroen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må
ikke monteres skørt). Det kan tillades, at der monteres et enkelt bræt til at lægge båden
imod.

 Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller an-
det på bådebroen.

 Bådebroen skal vedligeholdes forsvarligt. I modsat fald bortfalder tilladelsen og bådebroen
skal fjernes.

 I tilfælde af, at bådebroen ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester af
bådebroen fjernes fuldstændigt. Området skal bringes i en stand svarende til den tilstand,
som området havde før bådebroens etablering.

 Tilladelsen bortfalder, hvis bådebroen ikke er genopført senest et år efter ødelæggelsen.

 Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelse eller væsentlige ændringer af bådebroen.

 Ovenstående retningslinier for etablering af bådebroer i søer samt nedenstående
retningslinier for søbredsikring skal for ejers regning – og med kommunen som
påtaleberettiget – tinglyses på ejendomme, hvor ansøger ikke ejer søbred/sø.

Regulativ for søbredsikring: 

 Søbredsikring må kun udføres efter særskilt tilladelse og i givet fald med mindre marksten
på op til 30-40 cm i diameter. Der må ikke foretages støbning eller udlægges fibertex og
påfyldes jord på landsiden.

 De udlagte marksten må maksimalt ligge i en højde af 50 cm over søens normale
sommervandstand (sommerflådemål).

 Søbredsikringen skal foretages på landsiden, således at den naturlige søbredlinie
opretholdes. Der må ikke foretages opfyldning ud i søen.

 Platforme/terrasser må ikke anlægges på den yderste søbred/opgrødearealer, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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