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Dispensation til etablering af bådebro på Egegårdssøen matr.nr. 9c, Gladsaxe
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 3 stk. 1 til
etablering af bådebro i Egegårdssøen på Klausdalsbrovej 195, 2860 Søborg, matr.nr. 9c,
Gladsaxe.
Dispensationen fra § 3 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven gives jf. § 65, stk. 2 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside
www.gladsaxe.dk/naturafgoerelser d. 22. januar 2020. Afgørelsen annonceres desuden i
lokalavisen.
Til afgørelsen er knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom.
Beliggenhed og ejerforhold
Bådebroen ønskes etableret på søens nordlige bred på, matr. nr. 9c, Gladsaxe med adressen
Klausdalsbrovej 195 2860 Søborg. Gladsaxe Kommune ejer matriklen.
Den ønskede placering for broen fremgår af ansøgningsmaterialet, bilag 1.
Baggrund
Ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune søger på vegne af Klub Egegården og Børne- og
Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune.
Vilkår
1. Af hensyn til dyre- og plantelivet skal arbejdet foregå i perioden 1. oktober til 15.
marts.
2. Der skal sikres mindst mulig påvirkning af bund og brinker.
3. Søbredden skal retableres, hvis den ødelægges under arbejdet.
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Hvis der findes arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler,
potteskår eller mønter, skal arbejdet standses og Kroppedal Museum gives besked, jf.
museumsloven2 § 27, stk. 2.
Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte Gladsaxe Kommunes miljøafdeling,
hvorefter vi vurderer, hvad der skal gøres.
I øvrigt
Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Efter naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7 må dispensationen ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.
Dispensationen gives alene fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 og fritager derfor ikke
ansøger fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer m.v., som der i øvrigt måtte
kræves.
Beskrivelse af projektet
Ansøger angiver, at der tidligere har ligget en bådebro på samme sted, men det kan
umiddelbart ikke bekræftes ud fra luftfotos, hvilket kan hænge sammen med, at brinken er
overvokset af træer.
Den ønskede bådebroen er dimensioneret til at være 2,5 m lang, 1,2 m bred og liggende ca. 20
cm over vandspejlet.
Broens 6 stk. pæle udføres i robinietræ, mens øvrige konstruktioner udføres i lærketræ. Alt
træværk er ubehandlet. Bådebroen vil stikke 2 m ud over søen fra bredden.
Entreprenør bygger broen fra kanten, med en minigraver, der banker robiniestolperne ned i
søbunden.
Gladsaxe Kommune har besigtiget arealet d. 21. januar 2020.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Egegårdssøen er på 4.500 m2 og er derfor omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer, jf.
naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1. Afgrænsningen af det beskyttede areal fremgår af Danmarks
Arealinformation.
Formålet med naturbeskyttelsesloven § 3 er blandt andet at sikre, at der ikke foretages
ændringer i tilstanden af beskyttede søer. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf.
naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer.
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Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, hvis projektet i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt negativt, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter3 § 6, stk. 1 og stk. 2 samt § 7, stk. 2
nr. 1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-plantearter, jf. samme
bekendtgørelse § 7, stk. 2, nr. 1 og § 10, stk. 1.
Vurdering og begrundelse
Naturbeskyttelsesloven
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 til det
ansøgte projekt, da vi vurderer, at naturtilstanden i søen ikke vil blive påvirket negativt som en
følge af etablering af broen. Der er tale om en stærkt eroderet bred uden egentlig
fugtigbundsvegetation, og da der stort set ikke findes undervandsplaner i søen, vil skygge fra
broen ikke få negativ effekt på bundvegetationen.
Egegårdssøen er stærkt påvirket af søens funktion som forsinkelsesbassin, hvor den indgår i
regnvandssystemet, hvilket betyder, at den er meget uklar pga. algevækst om sommeren, og at
der ligger et tykt lag slam på bunden.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Egegårdssøen ligger
Ca. 1,5 km fra Natura 2000-område nr. N139 ”Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov”
bestående af H123 og F109 samt Natura 2000-område nr. 141 ”Brobæk Mose og Gentofte Sø”
bestående af H125.
Der er ingen fysisk kontakt mellem Egegårdssøen og de respektive områder.
Bilag VI-arter
Der er foretaget en undersøgelse af søens padder i både 2007 og 2015. Ved begge
undersøgelser er der kun observeret Skrubtudse. Dette stemmer overens med søens ringe
tilstand, og det konkluderes derfor, at søen ikke kan være levested for bilag IV-paddearter.
Såfremt der findes flagermus i området vil opsætning af broen ikke påvirke disse negativt. Der
findes ikke bilag IV-plantearter i området.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 19. februar 2020.
Se flere oplysninger om at klage i bilag 2.
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Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 22. juli 2020.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
Venlig hilsen
Axel Frederik Møller
Biolog, Miljøafdelingen, Klima og Natur

___________________________

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
 39 57 59 48
 axemol@gladsaxe.dk

www.gladsaxe.dk

Vedlagt er:
Bilag 1: Ansøgningsmateriale
Bilag 2: Klagevejledning

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Børne- og Kulturforvaltningen, BKF@gladsaxe.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Gunnar Brusch, gb@brusch.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
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