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I/S Danmarks Rostadion

05-10-2020

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til nye starthuse
på Bagsværd Sø
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 3 og § 17,
stk. 1 til placering af nye starthuse foran Rocentret på Bagsværd Sø i perioden 1. november til
1. april. Bagsværd Sø er beskyttet mod tilstandsændringer og placeringen er indenfor
skovbyggelinjen for Aldershvile Skov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur den
05.10 2020.
Naturstyrelsen Hovedstaden er som ejer af Aldershvile Skov hørt om placeringen af
starthusene og har svaret ved mail af 27.04.2020, at de ikke har nogen indvendinger mod
placering eller antallet af starthuse.
Afgørelsen har været forelagt Miljøudvalget den 28.05.2020 og Trafik- og Teknikudvalget den
07.09.2020.
Beliggenhed og ejerforhold
I/S Danmarks Rostadion anvender starthuse, som er mobile bygninger, i forbindelse med
afvikling af stævner på Bagsværd Sø. Starthusene skal placeres i søen på matrikel 82, Bagsværd
mellem broerne foran Rocentret ud for Skovalleen 40, 2880 Bagsværd, matrikel 14 yx,
Bagsværd ejet af Fonden Danmarks Rostadion. Starthusene placeres her i perioden 1.
november til 1. april.
I perioden 1. april til 1. november placeres starthusene ved 200, 500 og 1000 m startmærkerne
ud for Frederiksdal Skov på matrikel 5, Frederiksdal. Denne matrikel i Bagsværd Sø ligger i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
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1 Lov om naturbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Bagsværd Sø ejes af Gladsaxe Kommune, som er indstillet på at tillade de nye starthuse, som
erstatning for det eksisterende starthus.
Starthusenes placering og udseende fremgår af bilag 1.
Baggrund
I/S Danmarks Rostadion har 20. november 2019 søgt om tilladelse til at udskifte det flytbare
starthus med tre nye flytbare starthuse. Der har tidligere indtil 2013 været tre flytbare
starthuse. Tre starthuse er et krav for afholdelse af VM i kortbane i 2021.
Supplerende oplysninger er samlet og bekræftet ved mail af 22.04.2020 samt 19.08.2020.
Afgørelse og vilkår
Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven § 3 til nye starthuse meddeles af Gladsaxe
Kommune til placering om vinteren foran Rocentret. Dispensationen fra
naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles jf. § 65, stk. 2 i samme lov.
Dispensationen fra skovbyggelinjen til placering af nye starthuse om vinteren foran Rocentret
indenfor skovbyggelinjen omkring Aldershvile Skov meddeles af Gladsaxe Kommune.
Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 meddeles jf. § 65, stk. 1 i samme lov.
Vilkår
• Udskiftning og placering af nye starthuse i perioden 1. november til 1. april skal ske
som beskrevet.
• Starthusene skal forankres mindst en meter udenfor vegetationen på bredden.
Retsvirkning af dispensationen
Efter naturbeskyttelsesloven § 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 efter naturbeskyttelsesloven § 3 og § 17, stk. 1 for placering af
starthusene foran Rocentret i angivet vinterperiode. Dispensation fra § 3 og § 17, stk 1 til
placering ved startmarkeringerne i sommerperioden gives af Lyngby-Taarbæk Kommune, da
myndigheden følger starthusenes placering i forhold til kommunegrænsen.
Dispensationen fritager ikke ansøger fra at indhente de nødvendige tilladelser, dispensationer
m.v., som vedrører forhold, som det ansøgte i øvrigt måtte kræve.
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsen.
Beskrivelse af projektet
I/S Danmarks Rostadion har i dag ét starthus på Bagsværd Sø. Det er flytbart og kan placeres
ved startmærkerne 200, 500 og 1000 meter i forbindelse med stævner, hvor banelængden er
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kortere end 2000 meter. Når der ikke er stævner, er starthuset placeret ved broerne foran
Rocentret. Dette starthus er 6,1 x 3,0 m og 2,5 m højt. Det er nedslidt og ønskes ændret til tre
starthuse, idet dette er et krav ved VM i kortbane. Ved stævnet er der ikke tid til at flytte
starthuset mellem de forskellige startmærker.
De nye starthuse ønskes placeret på eksisterende forankringer ved 200, 500 og 1000 meter
startmærkerne i perioden 1. april til 1. november. Udenfor denne periode skal de forankres
foran Rocentret mellem broen med startsystemerne og næste bro mod øst.
De nye starthuse bygges på flytbare platforme med aluminiumsdæk og med rør af PE plast som
opdrift. Platformene har størrelsen 4 x 5,85 m. Starthusenes dimensioner er 3,2 x 2,28 m og
2,3 m i højden. Starthusene laves af glasfiber og vinduerne af akrylglas. De beklædes udvendig
med lameller af hårdtræ, der går 30 cm over det flade tag. Derved falder de ind i omgivelserne
og får et lignende udtryk som det nye rostadion projekt. Husene bygges i én etage med fladt
tag, med mulighed for at sætte stillads af to etager ovenpå. Stilladset vil kun være tilstede i
forbindelse med VM stævner, idet de to etager skal anvendes til dommere og kamera. Derved
bliver husene 5,2 m høje.
Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Bagsværd Sø med brinker er på ca. 121 ha og derfor omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 og
beskyttet mod tilstandsændringer.
Starthusene er som broer omfattet af forbud mod ændringer i tilstanden af Bagsværd Sø.
Formålet med naturbeskyttelsesloven § 3 er blandt andet at sikre, at der ikke foretages
ændringer i tilstanden af beskyttede søer. Kommunen kan som naturmyndighed i særlige
tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelsesloven § 65, stk.
2 i samme lov, når der ikke sker en væsentlig ændring af søens tilstand.
§ 17 Skovbyggelinjen. Omkring skove må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og
lignende inden for en afstand af 300 m. Bagsværd Sø er omkranset af flere skove. Aldershvile
Skov afkaster 300 m skovbyggelinje for placering foran Rocentret ud for Skovalleen 40,
beliggende i Gladsaxe Kommune. Aldershvile Skov afkaster desuden skovbyggelinje for
placering af starthus ved 200 m mærket. Frederiksdal skov afkaster 300 m skovbyggelinje for
placering ved alle startmarkeringerne. Skoven i Aldershvile Slotspark afkaster skovbyggelinje
for placering af starthus ved 1000 m mærket, beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Starthusene er omfattet af dette forbud mod placering indenfor skovbyggelinjen.
Skovbyggelinje på 300 m omkring skovene dækker også vandfladen. Skovbyggelinjen er delvist
reduceret omkring Bagsværd Sø i 1985 på landsiden, men ikke på vand siden. Den reducerede
linje omfatter ikke den planlagte placering. Der skal derfor gives en dispensation fra § 17 stk. 1.
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Formålet med naturbeskyttelsesloven § 17 stk. 1 er at sikre det frie udsyn til skoven og
skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.
Dette udmøntes blandt andet i forbud mod byggeri og lignende. Kommunalbestyrelsen kan
dispensere fra forbuddet, jf. naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 1.
Fredning
Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er fredet ved Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse af 26. juni 2013 i henhold til naturbeskyttelsesloven § 33.
Starthusene må ikke stride mod fredningens formål om at bevare og forbedre områdets
landskabelige og naturmæssige kvaliteter, levemuligheder for plante- og dyreliv og de
kulturhistoriske og geologiske kvaliteter.
Fredningsbestemmelsernes § 2, stk. 10:
Tekniske installationer til afvikling af rosport på Bagsværd Sø i form af bøjeanlæg og startanlæg
ved Nybrovej kan opretholdes permanent. Ændringer af permanente installationer kræver
fredningsnævnets godkendelse. Øvrige tekniske installationer, som anvendes i forbindelse med
stævner, kan placeres på søen i hele sæsonen fra 1. april til 1. november efter Gladsaxe
Kommunes tilladelse i medfør af gældende ”Reglement for Bagsværd Sø”. Uden for sæsonen
skal sådanne anlæg nedtages og placeres nær søbredden og klubhusene ved Regattaområdet.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 og § 17. stk.1, hvis
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt negativt, jf. Habitbekendtgørelsen2 § 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 § 3
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til placering af nye
starthuse foran Rocentret, da vi vurderer, at husene kun i meget ringe grad vil påvirke
Bagsværd Sø.
Om vinteren forankres starthusene foran Rocentret imellem broen med startsystemerne og
næste bro mod øst. Det nuværende starthus er placeret ved broen, hvor de øvrige både er
fortøjet. Her er ikke plads til de tre nye starthuse.
Starthusene vil dække et område på ca. 70 m2 mellem de to broer. Brinken er her ret stejl, og
der er kun en smal rørskov på ca. 2 meter. Rørskoven består hovedsagelig af grenet
2

Habitatbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.
1595 af 6. december 2018.
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pindsvineknop. For at undgå at beskadige denne skal starthusene placeres minimum en meter
udenfor rørskoven, hvilket er beskrevet som et vilkår i dispensationen.
I Bagsværd Sø er der en række undervandsplanter. Det er fortsat aks-tusindblad, som er den
dominerende art. Husene med platform vil hver dække 23,4 m2 vandflade og samlet 70,2 m2.
Den skyggevirkning, som husene giver på vandfladen og dermed undervandsvegetationen, er
meget beskeden i forhold til søens størrelse og planternes udbredelse.

Naturbeskyttelsesloven § 17
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, stk. 1 til den
ønskede placering af starthusene, da vi vurderer, at husene kun i meget ringe grad vil
påvirke de landskabelige hensyn, herunder oplevelsen af sø- og skovlandskabet og det frie
udsyn til skovene. Stedet har ingen fysisk sammenhæng med de relevante skovbryn.
Skovbrynene som levested for planter og dyr påvirkes derfor ikke af projektet.
I vinterperioden skal starthusene ligge ved broerne foran Rocentret. Placeringen er mellem
165 og 185 m fra Aldershvile Skov. Her er der en terrænforskel på 1,25 m mellem stien og
vandoverfladen. Skoven ligger 2 – 7 m over vandoverfladen. Fra stien hindrer husene ikke
udsynet til Aldershvile Skov. Fra søsiden vil starthusene heller ikke hindrer udsynet til skoven
på grund af det store terrænspring.
Gladsaxe Kommune vurderer, at placering foran Rocentret er det bedst egnede sted til
vinteropbevaring, da området i forvejen er præget af bebyggelse på land og konstruktioner i
form af bådebroer og startanlæg på vandet. Placeringen her tager dermed hensyn til at
koncentrere det bebyggede præg i dette område, så de øvrige områder kan friholdes og
henligge som natur.
Det vurderes rimeligt at dispensere til de nye starthuse, da det blandt andet er afgørende for
opretholdelse af stævner, at der er mulighed for, at der ligger starthuse ved alle startmærker.
Dette fordi der under stævner med mange forskellige distancer ikke er tid til at flytte starthus
mellem de forskellige startmærker.
Vurdering i forhold til fredningen
Fredningstilsynet har vurderet, at starthusene er ikke i strid med fredningens formål om at
bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter, levemuligheder for
plante- og dyreliv og de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter.
De nye starthuse er i overensstemmelse med fredningens formål om at sikre og udvikle
områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for
rosportsaktiviteter.
Starthusene vurderes som øvrige tekniske installationer, der anvendes i forbindelse med
stævner. De kan placeres ved 200, 500 og 1000 m mærket i perioden 1. april til 1. november.
Udenfor dette tidsrum skal de forankres ved broerne foran Rocentret.
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Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer, at dette projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter ikke kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Det nærliggende Natura 2000-områder er nr. N139 ”Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal
Skov” bestående af H123 og F109. Starthusene har ingen fysisk forbindelse til de arealer, der er
omfattet af Natura 2000-område N139, da der er tale om landbaserede arealer, og dermed vil
der også kun forekomme terrestriske habitatnaturtyper der dermed ikke står i direkte
naturtypesammenhæng med selve Bagsværd Sø, der i øvrigt ikke i sig selv indgår i Natura
2000-området.
Bilag VI-arter
Starthusene ligger på søen hele året. Placeringen af starthusene foran Rocentret er ikke et
leve- eller opholdssted for bilag IV-paddearter. Der findes op til syv flagermusarter i området,
men deres økologiske funktionalitet vil ikke blive påvirket af projektet.
Klage
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest
4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest 02.11.2020.
Se nærmere oplysninger om klage i vedlagte klagevejledning, bilag 2.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest 05.04.2021.
Har du spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller email.

Venlig hilsen
Lene Madsen
Gladsaxe Kommune
Klima og Natur
natur@gladsaxe.dk

Vedlagt er:
Bilag 1: Starthusenes placering og udseende
Bilag 2: Klagevejledning
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Kopi af afgørelsen er sendt til:
Naturstyrelsen Hovedstaden, hst@nst.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær,
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet v. Anne Merete Palmgren,

7

