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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 til opsætning af en
søbænk mm. i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd
Sø
Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 § 3, stk. 1, § 16
stk. 1 og § 17, stk.1 til opsætning af en søbænk ved Nybrovej nr. 351 i startområdet for Rostadion ved Bagsværd Sø. Endvidere dispenseres til etablering af en ny sti og plantning af en ny
hæk.
Dispensationen fra § 3, stk. 1, § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven (NBL.) gives jf.
§ 65, stk. 1 og stk. 2 i samme lov.
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk/natur den
03.04.2018. Afgørelsen annonceres desuden i lokalavisen.
Afgørelsen har været forelagt miljøudvalget i Gladsaxe Kommune den 22. marts 2018.
Projektområdet er omfattet af fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser.
Til afgørelsen er knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom.
Beliggenhed og ejerforhold
AART Architects CPH A/S er ansøger på vegne af Fonden Danmarks Rostadion, der er projektejer.
Projektet i startområdet berører matrikel nr. 11b, 83, 27b og 27c Bagsværd.
Gladsaxe Kommune er ejer af det berørte område. Ansøger har fuldmagt til at søge på vegne
af lodsejer og projektejer, se bilag 6 og 7.
Baggrund
AART Architects CPH A/S har på vegne af Fonden Danmarks Rostadion den 26. september 2017
søgt om dispensation til opgradering af Danmarks Rostadion og en række rekreativt tiltag.
Søbænken blev dog taget ud af den første dispensationsrunde til projekterne, da dens oprindelige placering ikke var optimal. Nu har den efter flere besigtigelser fået en ny og mere hen-

1

Lov om naturbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017

J. nr. 01.05.08P25
Sag: 2018/01985 012

sigtsmæssig placering. Man har bl.a. taget højde for at fjerne søbænken fra den eksisterende
rørskov i området Dette er dermed tilrettet i ansøgning af 13.03.2018. Eksisterende forhold
kan ses af bilag 1 og bilag 4.
Formålet med hele projektet er, at Danmarks Rostadion fremover kan leve op til standarden
for en international træningsfacilitet for kaproning. Samtidig ønsker man at forbedre de rekreative værdier i området. Søbænk, sti og hæk som den nærværende dispensation omhandler, er
en del af disse rekreative delprojekter.
I ansøgningen beskrives det, at søbænk m.m. ønskes placeret i relation til eksisterende toiletbygning og p-areal ved Nybrovej, for at styrke området som et opholdsareal. Både til hverdagen, men også som tilskuerplads ved Regattaer.
Vilkår
Det forudsættes for alle tre dispensationer, at projektet opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, og den efterfølgende dialog omkring projektet. Tidspunkt for etablering skal anmeldes til natur@gladsaxe.dk senest én uge før opstart. Gladsaxe Kommune v. natur@gladsaxe.dk skal have en færdigmeddelelse, så snart at arbejdet er udført.
NBL. § 3:
1. Hvis brinken mod forventning beskadiges, skal den reetableres. Der må dog ikke pålægges muldjord eller plantes og sås på den nye brink, af hensyn til at brinken skal udvikle sig naturligt.
2. Der skal sikres mindst mulig påvirkning af søens egentlige bund.
3. Alle maskiner, der er på eller i søen skal anvende biologisk nedbrydelig hydraulikolie.
4. Opførelse af søbænken skal ske i paddernes dvaleperiode: 1. oktober til 15. marts, idet
padderne primært overvintrer på land.
5. Efter ændringen skal søbunden lades urørt omkring broen og tagrør og anden
Bund- og bredvegetation skal have mulighed for naturligt at genindfinde sig.
NBL. § 16:
1. Hækken skal ifølge fredningen være under 1,25 m. Desuden ønskes det, at den bliver
opført med en hjemmehørende art.
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. museumsloven § 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 efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1.
Derfor fritages ansøger ikke fra at indhente andre nødvendige tilladelser, dispensationer m.v.,
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som der i øvrigt måtte kræves, det gælder f.eks. dispensation fra fredningen af Bagsværd Sø og
Lyngby Sø med omgivelser.
Lovgivning og bestemmelser
NBL. § 3
Bagsværd Sø med brinker er på ca. 121 ha og derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Formålet med naturbeskyttelsesloven § 3 er blandt andet at sikre, at der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede søer. Det er vurderet, at de dele af søbænken der er beliggende i vandet skal behandles af denne §. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre
undtagelse fra bestemmelserne i nbl. § 3, stk. 1, jf. nbl. § 65 stk. 2.
NBL. § 16 - søbeskyttelseslinjen
Bagsværd Sø er omgivet af en søbeskyttelseslinje på 150 m. Denne er delvist reduceret i 1985
omkring Rocentret og i startområdet ved Nybro. Indenfor søbeskyttelseslinjen er det forbudt
at opføre bebyggelse og lignende, foretage beplantning eller ændringer i terrænet, jf. nbl. § 16
stk. 1. Projektet omfattende søbænk, hæk og sti foregår indenfor den nuværende gældende
søbeskyttelseslinje, og skal derfor behandles af denne §. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i nbl. § 16 stk. 1, jf. nbl. § 65 stk. 1.
NBL § 17. - skovbyggelinjen
Bagsværd Sø er omkranset af flere skove, hvor projektområdet ligger tættest på de to skove
Nybro Åmose og Radiomarken. Skovene er omgivet af en skovbyggelinje på 300 m, som også
dækker vandfladen. Skovbyggelinjen er delvist reduceret omkring Bagsværd Sø i 1985 på landsiden, men ikke på vandsiden. Den reducerede linje omfatter ikke det pågældende projektområde. Indenfor skovbyggelinjen er det forbudt at placere bebyggelse, campingvogne og linende, jf. nbl. § 17. stk. 1. Da denne lov kun forholder sig til ”bebyggelse” m.m. er det kun søbænken, der skal behandles af denne §. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i nbl. § 17 stk. 1, jf. nbl. § 65 stk. 1.
Vandløbsloven
Søer og etablering af broer er omfattet af vandløbsloven2. Da der ikke er tale om broer, der
hindrer vandets løb, skal denne del af projektet ikke have tilladelse efter vandløbsloven.
Retningslinjer for bådebroer
Gladsaxe Kommune har i 2011 fastsat retningslinjer for behandling af dispensationer efter naturbeskyttelseslovens § 3 til broer i søer over 800 m2. Som udgangspunkt gives ikke dispensation til anlæggelse af nye broer i kommunalt ejede søer.
Etableringen af søbænken følger ikke retningslinjerne for bådbroer i Gladsaxe Kommune.
Søbænken opfattes ikke som en bådbro i almindelig forstand. Der skal ikke isættes både fra
broen, og der er tale om en specielt udformet søbænk, der har til formål at styrke lokalområdets mulighed for at tage ophold, samt at være en tilskuerplads til Regattaer. Søbænkens materiale og plejen af denne ligger inden for de generelle retningslinjer for opførelser af bådebroer, som Gladsaxe Kommune har vedtaget.
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
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Der kan ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, § 16, stk. 1 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. bekendtgørelse om udpegning og administration
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 6 stk. 1 og stk. 2
samt § 7 stk. 3 nr. 1. Ligeledes kan der ikke gives dispensation, hvis projektet kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IVplantearter, jf. samme bekendtgørelse § 7 stk. 3 nr. 1 og § 10 stk. 1.
Projektbeskrivelse
Nedenfor gengives det ansøgte overordnet, men der henvises til ansøgningen og bilag til denne (bilag 2 og 3) for yderligere information.
Søbænk
Areal: ca. 82 m2. Areal indover land ca. 20 m2. Areal over vand: ca. 62 m2.
Længde: ca. 32 m Bredde: ca. 2.6 m.
Højde: Over vandoverflade: ca. 0.80 m og sænket område omkring siddeplinte over vandspejl:
ca. 0.60 m.
Krum bænk med ryglæn: L. ca. 4 m B 0.5 H. ca. 1 m incl. ryglæn.
Siddeplint 1 med sænket areal: L. ca. 3.7 m B. ca. 0.3 m. Sænket areal: ca. 4.2 m2.
Siddeplint 2 med sænket areal: L. ca. 5.2 m B ca. 0.3 m. Sænket areal: ca. 5.3 m2.
Søbænken udføres i FSC mærket hårdttræ og fremstår med naturlige og ubehandlede overflader. Det forventes, at man skal bruge op til 45 pæle til konstruktionen.
Ved konstruktionens tilslutning til land udføres gangbroer hævet over terræn. Søbænken går
ca. 5 m ind over land. Konstruktionerne etableres så de målt fra overkanten af træfladen er ca.
80 cm over vandspejlet. Ved de sænkede områder omkring siddeplintene er overkanten af
træfladen ca. 60 cm over vandspejlet.
Broen/træfladen, der forbinder konstruktionerne med land optager eventuelle terrænforskelle
mellem trædæk og terrænet.
Nedramning af pæle sker med gravemaskine med vibrator, der arbejder fra land eller på miniflåde. Pæleramning forventes at vare 1 – 2 uger. Der udlægges køreplader til al tung trafik ved
arbejdets udførelse. Hele broens etablering forventes at vare ca. 2 måneder.
Sti
Stien fra toiletbygningen føres videre ned til søbænken og der er niveaufri adgang til søbænken, så der sikres tilgængelighed for alle. Stien er ca. 7.5 m lang og 1.2 m bred. Dvs. at ca. 9 m2
overgår fra græs til flisebelægning. Fliserne er som de eksisterende af beton.
Hæk
Den ønskede hæk består af rød kornel (Cornus sanguinea), der holdes i en højde på max. 1 m
langs p-pladsens kant mod søen, så den skjuler p-pladsen og danner læ. Hækken er ca. 25 m
lang og 1 m bred.

Vurdering og begrundelse
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I bilag 1 og bilag 4 findes fotos af nuværende forhold.
Naturbeskyttelsesloven § 3
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, da etablering af søbænken med isætning af pæle (på sø og søbred) ud fra en konkret vurdering kun påvirker søens tilstand midlertidigt, og derfor vil den ikke forringe søens naturmæssige tilstand
væsentligt.
Søbredden, hvor søbænken placeres, har en meget smal bredzone, som hovedsagelig består af
opvækst af ask og pil. Disse vil blive fjernet hvor bænken placeres. I søen findes undervandsplanterne aks tusindblad og tornfrøet hornblad.
I lokalområdet indenfor 70 m findes både en bådsliske og bådbro der hhv. fylder ca. 18 og ca.
40 m2. Søbænken vil fylde yderligere ca. 60 m2 på vandarealet. Da Bagsværd Sø er en stor sø,
vil den kumulerede effekt af disse tre elementer i den ende af søen heller ikke forringe naturtilstanden væsentligt. Det vurderes ikke, at brugen af søbænken vil påvirke det lokale dyre og
planteliv, der i øvrigt kun indeholder almindelige arter, væsentligt negativt. Det primære ophold vil være på broen og få aktiviteter vil medføre, at man midlertidigt forstyrrer livet i søen.
Områdets rekreative værdi vil derimod øges væsentligt ved, at der vil blive mulighed for, at
man kan tage ophold så tæt på søen.
Det bemærkes, at dispensationen ikke giver mulighed for plantning, opfyldning eller anden
påvirkning af bredzonen. Der dispenseres derfor heller ikke med denne afgørelse til fortsat
friholdelse af området omkring broen for det naturlige planteliv, efter etablering af broen.
Naturbeskyttelseslovens § 16
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. til etablering af en søbænk, en sti og plantning af hæk ved p-pladsen og offentlige toiletter ved Nybrovej
351 (bilag 1 og bilag 4).
Som landskabselement er det berørte projektområde i dag af urban karakter, da der både er
bygninger og en parkeringsplads. Desuden findes der indenfor 70 m både en bådsliske og en
bådbro. En søbænk som bygningskonstruktion vil ikke skabe en væsentlig visuel ændring af
området, og det frie ind- og udsyn til søen ændres ikke væsentligt. Desuden indeholder konstruktionen ikke elementer der kan skabe genskin. Beplantning af en hæk på 1 m vil kunne
bidrage til naturoplevelsen langs søbredden ved at skærme mod bilerne på parkeringspladsen,
desuden har stedet i dag et rodet udtryk i dag med mindre hækstykker, kampesten og fodhegn. Udsynet fra Nybrovej til Bagsværd Sø er i dag (på dette sted) allerede præget af bygninger og parkeringsplads med biler, hvorfor en lav hæk på 1 m ikke vil forringe dette. Ændringen i
terrænet vil være en mindre forlængelse på 9 m2 af en eksisterende sti, og denne laves af flisebeton eller grus, så også handicappede har adgang til søbredden. Projektet påvirker kun midlertidigt et lille stykke af søens bredzone, som hurtigt vil reetablere sig efter at søbænken er
etableret.
Projektet forværrer ikke søens nærområder som levested for dyre- og planteliv, da der kun er
tale om en midlertidig påvirkning under etableringsfasen, desuden er der tale om en begrænset bredvegetation, hvor søbænken ønskes etableret og det drejer sig om almindelige arter,
der let kan genindvandre.
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Generelt er det positivt, at elementerne er placeret i knudepunktet af eksisterende aktiviteter i
området, således at de rekreative oplevelser dette sted forbedres og uberørte landskaber ikke
påvirkes. Som noget særligt vil man kunne opleve solnedgangen ved Bagsværd Sø fra søbænken. Desuden styrker man borgernes muligheder for at iagttage rosportens udfoldelser, en
sport som har været en tradition ved Bagsværd Sø siden 1930’erne.
Naturbeskyttelseslovens § 17
Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1. til etablering af en søbænk ud for toiletbygningen ved Nybrovej 351 (bilag 1 og bilag 4).
Som landskabselement er det berørte projektområde i dag af urban karakter, da der både er
bygninger og en parkeringsplads. Desuden findes der indenfor 70 m både en bådsliske og en
bådbro. En søbænk som bygningskonstruktioner vil derfor ikke skabe en væsentlig visuel ændring af området, desuden er den lavet af materialer der ikke vil skabe genskin.
I dag er udsynet fra søbredden (Radiomarken) til skoven i Nybro Åmose adskilt af to rækker af
bygninger, en parkeringsplads og en vej. Dette betyder, at søbænken ikke vil udgøre en væsentlig visuel ændring af området fra denne vinkel. Udsynet fra søbredden (ved p-pladsen)
mod skoven i Radiomarken vil med de nye elementer blive brudt af en organisk udseende
søbænk, hvor især den smalle siddeplint vil være iøjnefaldende. Den længste siddeplint vil være dækket af eksisterende vegetation (særligt i sommerhalvåret). Dog vil man fra selve søbænken få et mere ugenert udsyn til Radiomarken end fra selve søbredden, da man kan komme ud
på vandet.
Projektområdet er generelt beliggende i et område, der allerede har landskabelige forstyrrelser af urban karakter, og stedet har ingen fysisk sammenhæng med de relevante skovbryn.
Skovbrynene som levested for planter og dyr påvirkes derfor ikke af projektet.
Generelt er det positivt, at elementerne er placeret i knudepunktet af eksisterende aktiviteter i
området, således at de rekreative oplevelser dette sted forbedres og uberørte landskaber ikke
påvirkes. Som noget særligt vil man kunne opleve solnedgangen ved Bagsværd Sø fra søbænken, desuden styrker man borgernes muligheder for at iagttage rosportens udfoldelser, en
sport som har været en tradition ved Bagsværd Sø siden 1930’erne.
Natura 2000
Gladsaxe Kommune vurderer ikke, at nærværende projekt i sig selv kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt. Den kumulative effekt af projektet, dvs. effekten i forbindelse med
andre planer og projekter, vurderes heller ikke at føre til en væsentlig påvirkning af relevante
Natura 2000-områder.
Det berørte areal ligger omkring 2,1 km fra Natura 2000-område nr. N139 ”Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov” bestående af H123 og F109. Der er endvidere ca. 4 km til Natura
2000-område nr. N144 ”Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave” bestående af H191 og
H251, men 4,5 km fra kortlagte habitatnaturtyper.
Det ansøgte projekt vedrørende søbænk og nærarealer har en meget lokal karakter, der ikke
vurderes at kunne påvirke områder uden for de konkrete arealer, hvor projektet foregår, og
slet ikke Natura 2000-områder, der ligger flere kilometer væk. Det gælder også gennem vand-
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vejen, da anlægsarbejderne ifm. søbænken i selve søen kun vil føre til lokal sedimentophvirvling. Arealerne er endvidere urbane i dag, og dermed ikke vigtige levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for de nærliggende Natura 2000-arealer.
Bilag VI-arter
I området omkring Bagsværd Sø forekommer Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus,
Dværgflagermus, Troldflagermus og Skimmelflagermus. Hvorvidt de alle yngler i umiddelbar
nærhed af søen er ikke kendt. Gladsaxe Kommune vurderer, at der ikke vil ske en forringelse af
den økologiske funktionalitet for arter af flagermus i området ifm. det ansøgte lokale projekt,
blandt andet fordi der ikke fældes træer eller ændres væsentligt i vegetationsforholdene. Af
andre bilag IV-arter der lever i området, er der kendskab til Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. Udbuddet af rasteområder i området omkring Bagsværd Sø er så stort, at eventuelle
rasteområder der påvirkes i forbindelse med projektet ikke vil påvirke de to arters økologiske
funktionalitet. Det vurderes ikke, at det er sandsynligt, at andre bilag IV-arter (herunder bilag
IV-plantearter) lever i området.
Kumulativ vurdering
Projektet er en del af et større projekt ”opgradering af Danmarks Rostadion”, og der træffes
yderligere afgørelser vedr. nbl. § 3, § 16 og § 17 i forbindelse med nærværende ansøgning. Da
det først ansøgte projekt endnu ikke er gennemført, men forventes gennemført indenfor en
årrække som en følge af kommunens dispensationer, skal nærværende dispensation tage højde for den ændring af landskabet, som det tilladte i de først ansøgte dispensationer vil medføre. Nærværende vurdering skal således indeholde en kumulativ vurdering af det samlede projekt.
D. 13.03.18, blev der meddelt dispensation til følgende:
NBL. § 3, præmiebro og bådfartsbro.
NBL. § 3, rosportstiltag som udgravning af sø og tekniske installationer m.v.
NBL. § 16, udgravning, tekniske installationer, bygninger, broer mv.
NBL. § 17, rocenter, præmiebro og bådfartsbro.
De tiltag der umiddelbart påvirker nærområdet ved Nybrovej, som denne dispensationsansøgning vedrører, er udgravning af søen og de tekniske installationer i søen i startområdet. I store
træk vil startområdet (såfremt at det bliver realiseret) blive forskønnet af hele projektet, da de
landskabelige forhold vil blive mere naturlige, når hovedparten af de tekniske foranstaltninger
omkring startanlægget sænkes i vandet, og der genskabes en naturlig søbred frem for en
spunsvæg. Der findes allerede to broer i lokalområdet.
Sammenholdes afgørelserne af d. 13. marts 2018 vedr. nbl § 3 vurderer Gladsaxe Kommune, at
der ikke findes en negativ kumulativ effekt vedr. nbl § 3. Dette begrundes i at nedrivningen af
de eksisterende broer og etableringen af de nye broer kun vil medføre en kortvarig påvirkning
af flora og fauna i anlægsområderne, og at der vil ikke ske en afgørende ændring af tilstanden i
områderne, og søens brinker vil hurtigt vokse til igen. I forhold til udgravning og de tekniske
installationer, er det vurderet, at de nævnte tiltag kun vil påvirke søens tilstand midlertidigt og
ikke vil forringe søens naturmæssige tilstand væsentligt. Dele af projektet vurderes tilmed at
forbedre søen som levested for plante- og dyreliv. Søbænken i sig selv vurderes til kun at påvirke søens tilstand midlertidigt, og dermed vil den ikke forringe søens naturmæssige tilstand
væsentligt. Naturmæssigt vil projekterne tilsammen eller hver for sig ikke medføre en afgørende ændring af naturtilstanden i Bagsværd Sø.
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Sammenholdes afgørelsen af d. 13. marts 2018 vedr. nbl § 16 vurderer Gladsaxe Kommune, at
der ikke findes en negativ kumulative effekt vedr. nbl § 16. Dette begrundes i at udgravning,
tekniske installationer, bygninger, broer mv. i vid udstrækning vil forskønne området, og både i
målområdet og i startområdet bliver landskabselementerne forbedret rent visuelt. I startområdet bliver landskabet ført tilbage til en mere oprindelig tilstand, og i målområdet bliver landskabet modelleret, så det ser mere naturligt ud, og den kunstige tribunes dominans bliver
mindsket. De nye bygninger bliver udført som erstatning for de eksisterende, og dimensionerne bliver ikke ændret væsentligt, med undtagelse af halvtag på trailcenter og dommertårn.
Projektet forværrer ikke søens nærområder som levested for dyre- og planteliv, og i både startog målområdet sikres mere naturlige brinkforhold. Der bliver endvidere overladt et større areal
til natur, fordi tribunearealet bliver mindsket. Søbænken i sig selv vil ikke skabe en væsentlig
visuel ændring af området, og det frie ind- og udsyn til søen ændres ikke væsentligt. Beplantning af en hæk på 1 m vil kunne bidrage til naturoplevelsen langs søbredden ved at skærme
mod bilerne på parkeringspladsen. Ændringen i terrænet med fliser eller grus vil i den landskabelige urbane kontekst ikke ændre den visuelle oplevelse af stedet væsentligt. De landskabelige forhold vil hverken tilsammen eller hver for sig medføre en væsentlig ændring af søen som
landskabselement.
Sammenholdes afgørelsen af d. 13. marts 2018 vedr. nbl § 17 vurderer Gladsaxe Kommune, at
der ikke findes en negativ kumulative effekt vedr. nbl § 17. Dette begrundes i at de nævnte
tiltag i store træk ikke vil ændre oplevelsen af skoven og skovbryn omkring delprojekterne.
Tiltagene vil heller ikke påvirke skovbrynene som værdifulde levesteder for plante – og dyreliv.
I nærværende afgørelse vedr. § 17 lægges der vægt på at stedet i dag har en urban landskabelig karakter hvorfor søbænken i store hele ikke vil ændre det frie udsyn over skovene, eller
forringe skovbrynene som værdifulde levesteder for plante og dyreliv. Det frie udsyn over de
relevante skove vil ikke være påvirket af den kumulative effekt – da det er forskellige skovområder der er tale om – beliggende langt fra hinanden.
Gladsaxe Kommune har endvidere fået en ansøgning vedrørende etablering af lege-, sidde- og
træningsredskaber samt udvidelse af skovbrynet på tribunebakken. Gladsaxe Kommune forventes at være sindet til at dispensere til det ansøgte. Den kumulative effekt af disse projekter
skal derfor også vurderes. Da søbænken og tribuneanlægget ikke har nogen fysisk sammenhæng og ligger langt fra hinanden, vurderes de ikke at have en kumulativ effekt der ændrer på
de to projekters påvirkning hver for sig.
Kort om at klage
Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage senest
den 02.05.2018
Se flere oplysninger om at klage i bilag 5.
Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag
afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 03.10.2018
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.
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Med venlig hilsen

Ayla Nurkan Gretoft
Biolog, Miljøafdelingen
Vedlagt er:
Bilag 1: Oversigtskort over projektområdet, eksisterende forhold
Bilag 2: Ansøgers bilag
Bilag 3: Ansøgningsmateriale – beskrivelse af projektet
Bilag 4: Besigtigelse
Bilag 5: Klagevejledning
Bilag 6: Fuldmagt Gladsaxe Kommune
Bilag 7: Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Børne- og Kulturforvaltningen, BKF@gladsaxe.dk, Att. Gry Meisner
Naturstyrelsen Østsjælland, osj@nst.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
Fonden Danmarks Rostadion info@danmarksrostadion.dk
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