
 

Retningslinjer for broer og bredsikring i søer i Rudersdal 
Kommune 

Retningslinjerne for etablering af broer og bredsikring i søer er til brug for 

borgere og forvaltningen i forbindelse med ansøgninger om etablering af broer 

og/eller bredsikring. Retningslinjerne afspejler kommunens praksis på området 

og er udgangspunkt for kommunens sagsbehandling. Ved behandlingen af de 

enkelte ansøgninger vil der dog altid blive foretaget en konkret vurdering på 

baggrund af de konkrete forhold.  

Retningslinjerne omfatter udelukkende private broer i søer. Broer til offentlige 

institutioner og foreninger til offentlige formål er således ikke omfattet af 

retningslinjerne. Grundejerforeninger betragtes ikke som foreninger til offentlige 

formål. 

Furesøen, er som den eneste sø i kommunen ikke omfattet at retningslinjerne, 

da vilkår for etablering af broer og søbredsikring her er fastsat i Bekendtgørelse 

om færdsel m.v. på Furesøen - 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182084. Ønsker man at 

etablere en bro eller bredsikring i Furesøen, skal man dog stadig kontakte 

kommunen, da etablering af en bro fx kan kræve dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven og lokalplan. 

Ejer man som ansøger ikke selv hele eller dele af den matrikel, hvor man 

ønsker at etablere en bro eller bredsikre, skal man sammen med ansøgningen 

om dispensation medsende en grundejertilladelse fra den relevante ejer til 

kommunen. Bemærk i denne forbindelse at Sjælsø ejes af Gentofte Kommune 

og Furesøen ejes af Naturstyrelsen Hovedstaden.  

 

Hvorfor kræver etablering af broer og bredsikring dispensation? 

Alle søer med et areal på mere end 100 m2 (inkl. bredzoneareal med 

sumpplanter) er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 om 

tilstandsændringer i beskyttede naturtyper. Det betyder, at man ikke må 

foretage noget, som kan ændre på tilstanden af søen uden en forudgående 

dispensation fra kommunen. Ønsker man at bredsikre eller etablere en bro eller 

lignende i en sø, kræver det således en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, som man skal søge kommunen om. 

 

Har en sø en vandflade på mindst 3 ha, afkaster søen en søbeskyttelseslinje, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 16. Det betyder blandt andet, at der ikke må placeres  

bebyggelse og lignende, eller foretages ændringer i terrænet inden for 

beskyttelseslinjen. Såfremt dele af broen eller bredsikringen går ind over land, 

kan der udover en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 derfor også 

kræves en dispensation fra søbeskyttelseslinjen.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182084
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Endeligt kan etablering af en bro eller bredsikring også kræve en dispensation 

fra lokalplanen eller en evt. fredning.  

 

Ønsker man at renovere en eksisterende bro eller bredsikring, kan det ligeledes 

kræve en dispensation, og man bør derfor altid forhøre sig hos kommunen, 

inden man går i gang med en renovering.  

Udvidelser, ændringer eller udskiftning af eksisterende broer og bredsikring vil 

altid kræve en dispensation. 

 

 

Retningslinjer for etablering af broer 

Retningslinjerne skal læses som et udgangspunkt for kommunens 

sagsbehandling, og er derfor ikke et udtryk for, at Rudersdal Kommunes 

forvaltning sætter sit skøn under regel.  

 

Det er primært landskabelige og naturmæssige hensyn, der ligger til grund for 

udformningen af nedenstående retningslinjer.  

 

Generelt 

1. Etablering af broer i søer kræver altid kommunens skriftlige tilladelse. Der 
kan være tale om krav om dispensation fra fx naturbeskyttelsesloven eller fra 
lokalplan. 
 

2. Der kan som det klare udgangspunkt maksimalt etableres én bro pr. 
ejendom. 
 

3. Tilladelse til etablering af en bro kan afvises i tilfælde af, at der forefindes 
æstetiske, biologiske eller landskabelige forhold, som er uforenelige med 
broens placering på det pågældende sted. 
 

4. Der må i forbindelse med opsætning af broen som udgangspunkt ikke 
foretages udgravning, opfyldning eller fjernes vegetation i bredzonen eller på 
søarealet. 

 

Udformning 

5. Broer skal placeres minimum 2,5 m fra naboskel. 
 

6. Broen skal som hovedregel opstilles vinkelret på søbredden. 
 

7. Broen skal være uden knæk, sidebroer og brohoved. 
 

8. Broen skal udføres som en åben pælebro eller som en flydebro, der er 
forankret med glidebeslag til pæle eller er forankret med svajringe, svajsten, 
og lignende på søbunden. 
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9. Flydebroers forankringspæle må maksimalt stikke 0,3 m op over søens 
normale sommervandstand. 

 
10. Brodækket må ikke overstige 0,3 m over søens normale 

sommervandstand. 

 
11. En bro må som udgangspunkt være max. 6 m lang. Som hovedregel må 

broen ikke være længere end at ombordstigning i båd akkurat kan ske med 
vand under kølen, og kun ud til en vandybde på max. 1,5 m i forhold til 
søens normale sommervandstand. Kommunens erfaring viser, at en 
længde på 6 m ofte er tilstrækkelig. 

 
12. Broen må som udgangspunkt højst være 1,5 meter bred.  

 
13. Brodæk og evt. ramme skal være af træ.  

 
14. Bropillerne og øvrige bærende konstruktioner skal være af træ eller mat 

ikke-reflekterende metal, fx galvaniseret stål. Bropiller og forankringspæle 
skal være runde. 

 
15. Broen må ikke være malet, imprægneret eller på anden måde behandlet. 

 
16. Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, 

belysning, skørt, fendere eller andet på broen. Dog tillades montering af et 
enkelt bræt til at lægge båden imod og en redningsstige af træ eller metal. 
Redningsstigen må max stikke 0,3 m op over brodækket. 

 
17. Der må ikke anlægges platforme eller terrasser på søbred/ opgrødearealer. 

Vedligeholdelse 

18. Der må ikke foretages udvidelse eller ændringer af broen uden tilladelse, 
dog kan en lovligt etableret bro vedligeholdes og renoveres løbende uden 
tilladelse.  
 

19. Broen skal vedligeholdes forsvarligt. I en tilladelse vil der altid blive stillet 
vilkår om, at broen skal fjernes, såfremt broen forfalder, så den ikke længere 
kan opfylde sit formål.. Der skal ansøges om en ny tilladelse, hvis broen 
ønskes genetableret. 

 
20. I tilfælde af at en lovligt etableret bro ødelægges kan broen genopføres 

indenfor 1 år uden en ny tilladelse. Broen skal opføres som den var, med 
præcis samme udformning, materialevalg og placering. 
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Retningslinjer for søbredsikring 
 
1. Etablering af søbredsikring kræver altid kommunens skriftlige tilladelse. Der 

kan være tale om krav om dispensation fra fx. naturbeskyttelsesloven eller 
fra lokalplan. 
 

2. Sikringen kan udføres af mindre ubehandlede marksten på op til 30-40 cm i 
diameter eller af ubehandlet træ. 
  

3. Sikringen skal placeres opad den eksisterende søbred og må ikke overstige 
0,3 m over normal sommervandstand.  
 

4. Søbreddens forløb må ikke ændres, der må således ikke foretages 
opfyldning ud i søen eller foretages terrænændringer på land. 

 

5. Der må ikke foretages støbning eller udlægges fibertex. 

 

 
Krav til ansøgningsmateriale 
 

 Ansøgers navn og adresse. 

 Søens navn/beliggenhed (ved private søer oplyses adresse og matr. nr.). 

 Grundejertilladelse: Hvis ansøger ikke ejer ejendommen (men fx er 
rådgiver), eller hvis broen/bredsikringen etableres på et areal, hvor sø 
og/eller søbred ikke ejes af ansøger, skal der indsendes en 
grundejertilladelse. 

 Beskrivelse af projektet, herunder redegørelse for formålet og en 
begrundelse for projektet. 

 Tidsplanen for projektets gennemførelse. 

 Oversigtskort/ortofoto, der viser broens/bredsikringens nøjagtige placering. 

 Målsat plantegning af broen/bredsikringen, med angivelse af længde og 
bredde. Benyttes der sten til bredsikringen, skal diameteren på disse også 
oplyses. 

 Målsat profiltegninger med angivelse af højde over vandet og vanddybde 
langs broen. 

 Oplysning om materialer.  

 Redegørelse for evt. landfæste - går nogle dele af broen ind over land? 

 Redegørelse for eventuelt eksisterende broanlæg/bredsikring. 
 
En ansøgning indsendes til tom@rudersdal.dk eller Natur, Park og Miljø, 
Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte. 

 

mailto:tom@rudersdal.dk

