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2840 Holte 
 
 
 
 
 

Naturstyrelsens grundejertilladelse til etablering af bro i 
Furesøen, matr.nr. 1 Furesø, Ny Holte, udfor matr.nr. 1aea 
Dronninggård, Ny Holte – Chr. Winters sti 
 
Naturstyrelsen meddeler herved Rudersdal Kommune tilladelse til 
etablering af bro i Furesøen, i henhold til det oplyste i ansøgningen, på 
vilkår som fremgår nedenstående. 
 
Tilladelse på vilkår: 
Denne tilladelse til at etablere og holde bro i Furesøen er gældende for 
ejeren af matr.nr. 1aea Dronninggård, Ny Holte 
Grundejertilladelse sendes i kopi til Rudersdal Kommune, Natur, Park og 
Miljø med henblik på en sagsbehandling efter bl.a. Naturbeskyttelseslovens 
§3. Såfremt kommunen stiller yderligere vilkår vil disse være inkluderende 
i nærværende tilladelse. 
 
Det skal pointeres at nærværende tilladelse kun omhandler det areal der 
ejes af Naturstyrelsen, som det ses af nedenstående luftfoto, forår 2019. 
Broen der ses på billedet er nedtaget og den nye bro placeres samme sted. 
 

 
 
Tilladelse gives på nedenstående vilkår: 
 
• Broen, kendt som EB broen, udføres som en åben pælebro, med 

galvaniserede broben forankret i søbunden. Brodækket etableres med 
FSC certificeret hårdttræ, fx Azobé. 
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De langsgående vangerne etableres med aluprofiler. Det er et vilkår at 
de meget synlige vanger dækkes med en langsgående beklædning, i 
samme træart som brodækket. Afdækningen skal sikre at broen får et 
mere harmonisk udseende. Det skal betænkes at broen ser meget 
anderledes ud set fra en båd, end fra broen eller landsiden. 
 

• Broens bredde kan, uagtet reglerne beskriver en max bredde på 1,5 m, 
tillades at være 1,6 m. Naturstyrelsen dispenserer idet broen er i 
kommunalt eje og opføres med offentlig adgang. 
Broens længde er 10 meter. 
 

• Brohøjden kan etableres op til max 30 cm over vandspejl, ved GI kote 
20,45 meter. 

 
• Under broen skal det desuagtet være muligt for svømmefugle at 

passere uhindret.  
 

• Bropillerne må ikke være synlige over brodækket. 
 

• Der kan etableres en badestige såfremt denne ikke rager mere en 30 
cm over brodækket. Stigen placeres så den er så lidt synligt fra søen 
som muligt.  

 
• Der må ikke på Naturstyrelsens ejendom, bortset fra broen, placeres 

eller etableres nogen form for anlæg, oplæg af både og andre fartøjer, 
oplæg af faste eller løse effekter etc.  
 

• Generelt gælder, at der ikke på Naturstyrelsens ejendom må foretages 
arbejder af nogen art (etablering af stier, opfyld, beskæring, fældning, 
plantning, græsslåning etc.) uden styrelsens godkendelse.  

 
• Tilladelsen er afgiftsfri og meddeles indtil videre. 

 
• Tilladelsen kan opsiges med et års varsel hvis Naturstyrelsen beslutter 

at opkræve en årlig lejeafgift for tilladelsen til at holde bro på 

styrelsens ejendom. 

 

Denne tilladelse returneres med underskrift, såfremt kommunen har 

meddelt tilladelse og broen herefter etableres. Vedlæg gerne billeder. 

 

Naturstyrelsen, den 22.02. 2021 Holte, den  ______ 

     

 

Lars Stubkjær Nielsen  Claus Norup, Rudersdal Ejendomme 

   
    


