Mikael HR Thomsen
Damgårdsvej 5B
3460 Birkerød

Naturstyrelsens grundejertilladelse til etablering af bro i
Furesøen, matr.nr. 5 Furesø, Bistrup, ud for ejendommen
Damgårdsvej 5B, matr.nr. 2bz Bistrup By, Bistrup.
Naturstyrelsen meddeler herved tilladelse til etablering af bro, i henhold til din
ansøgning af 19. november 2020, på nedennævnte vilkår.
Din ansøgning er vedlagt.
Forud for ansøgningen har Naturstyrelsen og Rudersdal kommune været på
besigtigelser, hvor ansøger også har deltaget. Det kunne konstateres at der var
etableret bl.a. en bro, platform, terrasse, stativer m.m. uden at der forelå
tilladelser fra grundejer eller myndighed. Naturstyrelsen har i 2002 godkendt en
broansøgning fra en tidligere ejer af ejendommen, og denne bro blev opført i 2003.
Siden er der opført ovennævnte faciliteter og i 2016-17 er den i 2002 godkendte
bro blevet udskiftet med en ny, uden ansøgning og uden tilladelse fra hverken
Naturstyrelsen eller kommunen som §3 myndighed.
På den seneste besigtigelse blev det aftalt at alt det opførte skulle fjernes, og der
skulle indsendes en ansøgning om tilladelse til broen fra 2016-17.
Tilladelse på vilkår:
Denne grundejertilladelse videresendes til Rudersdal kommune med henblik på en
sagsbehandling efter bl.a. Naturbeskyttelseslovens §3. Såfremt kommunen stiller
yderligere vilkår vil disse være inkluderende i nærværende tilladelse.
Den ansøgte sidebro kan tillades såfremt det ene af de 2 brofag fjernes og det
andet monteres yderst på broen, vinkelret som i et L. Hvis brofaget er 3 x 1,5 m vil
sidebroen, inkl. hovedbroens bredde, være 3 m, og hovedbroen således blive 1,5 m
længere.
Badestige etableres så den er mindst synlig set fra søen. Intet af stigen må være
højere end 30 cm over brodækket.
Det oplyses at broen nedtages for vinteren. Naturstyrelsen kan tillade at de enkelte
brofag vinteropbevares på styrelsens landareal, men det skal påses at den naturlige
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vegetation ikke herved skygges væk. Det samme er gældende for vinteroplæg af
både.
Generelt er det gældende, at der ikke på Naturstyrelsens ejendom må foretages
arbejder af nogen art f.eks beskæring, fældning, plantning, græsslåning, opfyld,
etablering af anlæg, oplæg af faste eller løse effekter etc., uden styrelsens
godkendelse.
Ejendomsgrænserne fremgår af nedenstående ortofoto, optaget sommer 2020

Tilladelsen gives i øvrigt på vilkår:
x
x

Broen er udelukkende til brug for broejeren og dennes husstand.

x

Broen udføres som en åben pælebro.

x

lignende.

x

Broen må ikke bygges af træ som er trykimprægneret, tjæreimprægneret eller

Broen må ikke påmonteres flagstænger, bænke, rækværk og lign.
Det skal påses at der i forbindelse med brobyggeriet ikke ændres ved
tilstanden af bred og sø, det være sig træer, buske, rør- og sivbevoksninger,
samt at resterne af en eventuel tidligere bro fjernes.

2

Mikael HR Thomsen
Damgårdsvej 5
3460 Birkerød
Fremsendt per mail til: LSN@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Att.: Hr. skovfoged Lars Stubkjær Nielsen
Ansøgning om ændring af både/badebro, der opfylder bilag 3 i bekendtgørelse 933 af 27. juni 2016
Kære Lars,
Som aftalt på vort møde på vores adresse den 16. november 2020, hvor skov- og landskabsingeniør Birgitte
Sølvkjær, Rudersdal Kommune ligeledes deltog, som forudsat i vores tidligere dialoger, blev alle deltagerne
enige om, at vi skulle fremsende en ansøgning om tilladelse til ændring af vores bade/bådebro som
beskrevet i nærværende.
Vi har til brug for vores ansøgning modtaget dit fremsendte materiale, herunder bilag 3 til bekendtgørelse
nr. 933 af 27. juni 2016, der vedrører Furesøen, samt vejledning til ansøgning om dispensation til
tilstandsændrende indgreb i søer og vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – fremsendt af
Birgitte Sølvkjær.
Indledningsvis skal vi oplyse, at Damgårdsvej 5 er opført i 1932 og der har været flere bade/både broer som
har været etableret og gået til grunde gennem tiden.
Billeder – såvel private, fra landsarkivet etc. viser disse broer gennem tiden, ligesom luftfoto.
Nye samt opdaterede bekendtgørelser er kommet til med sigte på, at passe på vores fælles natur. Den
teknologiske udvikling har også bibragt materialer som i højere grad passer på vores miljø. I det hele taget
er der langt større bevidsthed omkring miljøet, herunder brug af miljøvenlige/genanvendelige materialer.
På mødet drøftes løsninger og det er vores opfattelse, at nærværende fuldt matcher den vejledning vi fik
på mødet herunder løsningen. Vi har for at lette vurderingen heraf, illustreret og fotoshoppet den aftalte
løsning. Løsningen omfatter:
1. Ændringsforslag som opfylder krav i bilag 3, herunder trædefladerne (brodække) og
ombordstigningsrampe. Lærketræ blev nævnt som en mulighed.
2. Som følge af vindforhold/beliggenheden Syd/Vest ændres sidebro fra T form til L form, som
illustreret.
3. Der etableres trappeplateau på siden til brug for ombordstigning i kajak, padleboard, både.
4. Trappe til brug for at bade placeres diskret.
5. Eksisterende brofag/pæle i alu genanvendes til løsningen.
6. Brofag vil som hidtil blive isat i foråret og taget op om vinteren og opbevaret pænt på land – evt.
som drøftet på et stativ til formålet. Det samme gælder for både.
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Illustration:

Til brug for behandlingen i kommunen kan vi oplyse, at broen placeres som drøftet på mødet, dvs. samme
placering i søen som hidtil, jf. fotoshop illustration. På mødet var der enighed om, at broen ikke går på land,
idet den kun går til søbred. På denne baggrund oplyste Birgitte Sølvkjær, at forvaltningen skal behandle
ansøgningen som en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven.
På det foreliggende grundlag skal vi venligst anmode om tilladelse til ændringerne, således at vi kan ansøge
kommunen om dispensation jf. oplysningerne fra Birgitte Sølvkjær.
Skulle der være spørgsmål – står vi til rådighed – såvel på mail som per telefon.

Med venlig hilsen
Mikael HR Thomsen
Tlf. 40 40 69 69
Email: m@runegaard.dk

