
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Furesø Kommune
Hørmarken 2
3520 Farum
Att: Rasmus Lindhede

Dispensation til at etablere en badebro på matr.nr. 3a, Søndersø, Værløse, 
beliggende ved den nordlige bred af Søndersø.

Furesø Kommune modtog den 11. maj 2017 din ansøgning om dispensation til 
at etablere en badebro på den nordlige side af Søndersø i forbindelse med et ek-
sisterende badested. 

Furesø Kommune har den 17. maj 2017 besigtiget området. 

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at områdets til-
stand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige 
tilfælde dispensere fra loven.

Sagsfremstilling

Søndersø er et attraktivt natur- og fritidsområde, og området bliver flittigt be-
nyttet af mange af kommunens borgere. Søndersø er opdelt i zoner for at sikre 
god balance mellem beskyttelse og benyttelse (se figur 1). Den vestlige del af 
søen er en såkaldt stillezone som bl.a. er oprettet for at tage hensyn til især fug-
lelivet. Den østlige del er aktivitetszone, hvor det bl.a. er tilladt at fiske fra anvi-
ste pladser og bade. 

Projektbeskrivelse

I den nordlige ende af Søndersø findes et mindre eksisterende badested, uden 
faciliteter, og det er her, der ansøges om at etablere en badebro (se figur 1). 
Broen ønskes placeret her, da dette sted i forvejen er udpeget som et sted hvor 
friluftsliv er prioriteret, og fordi grusstien går meget tæt på søbredden. 

Netop tilgængeligheden fra stien rundt om Søndersø er vigtig, da det er et ønske 
at badebroen skal kunne bruges af alle. Derfor bliver broen handicapvenlig, ud-
formet efter retningslinjer fra Statens byggeforskningsinstitut. Broen bliver ca. 
16 m lang og ender i et ”hammerhoved” med badetrapper (se figur 2). Broen an-
lægges i ét niveau med hjulhegn/fodhegn, en bredde på min. 1,5 m og en maks. 
hældning på 1:20. Broen forventes etableret i tørt, ubehandlet egetræ (kernetræ).
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Badebroen udformes i samspil med de eksisterende bredforhold, hvor der blandt 
andet i dag er væltet et ældre piletræ ud i vandet. Før selve konstruktionen af 
badebroen besluttes det derfor, om det skal være en traditionel broudformning 
eller om forløbet skal vinkles en smule for at passe bedst til helheden og bred-
den. Der er tre alternative muligheder; et forløb lige ud i søen, et mere skråt for-
løb og et ”knæk” i selve broen.  

Der bliver etableret en broarbejdsgruppe mellem 3 grundejerforeninger ved 
Søndersø. Gruppen vil efter etableringen stå for forårsklargøring, rengøring og 
almindeligt løbende vedligehold af broen. 

Nuværende tilstand

Området omkring består af høje træer og buske, og der er åbent helt ned til 
vandfladen. Et piletræ ligger ud i søen. Bredvegetationen er sparsom, men der 
blev ved besigtigelsen fundet mælkebøtte, mynte og løgkarse. Derudover blev 
der set blishøne. Både øst og vest for piletræet findes en spredt rørsumpvegeta-
tion af tagrør, som dog bliver tættere jo længere væk man kommer fra badeste-
det.

Figur 1. Orthofoto af Søndersø med placering af badebroen. Den gule cirkel markerer den øn-
skede placering for badebroen.
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Figur 2. Cirka udformning af badebroen. Den endelige udformning vil blive besluttet før selve 
konstruktionen. 

Afgørelse

Furesø Kommune giver dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af for-
valtningen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3.

Placeringen af badebroen ved et eksisterende badested i Søndersø vil ikke på-
virke naturindholdet i området væsentligt. Der findes en begrænset bredvegeta-
tion ved badestedet og rørsumpvegetationen er sparsom både øst og vest for ba-
destedet. Det er derfor kommunens vurdering, at plante- og dyrelivet, herunder 
især fuglelivet, ved det eksisterende badested ikke påvirkes væsentligt af etable-
ringen. Længere mod vest, og især ved stillezonen i hele den vestlige del af 
Søndersø, har fuglene mulighed for at opholde sig i rørsumpvegetationen. 

Badebroen vil derudover øge den rekreative værdi af området og fremme mulig-
heden for, at handicappede også kan opleve søen på nær hold. 
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Dispensationen gives på følgende vilkår:

 Af hensyn til plante- og dyrelivet i søen skal etablering af badebroen foreta-
ges indenfor perioden 15. august - 1. marts.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Området ligger ikke i eller i nærheden af et EF-fuglebeskyttelsesområde eller 
EF-habitatområde, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. Dispensationen vil derfor ikke medføre forrin-
gelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i interna-
tionale naturbeskyttelsesområder.

Strengt beskyttede arter (Artikel 12 og 13)

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis leve-
steder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dy-
rene omfatter både ynglesteder og rastesteder. I EF-habitatdirektivets bilag IVb 
er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Alle livsstadier 
af plantearterne er omfattet af beskyttelsen. 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.

Der er tidligere observeret flere forskellige arter af flagermus ved den nordlige 
bred af Søndersø.
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer andre bilag IVa- eller bi-
lag IVb-arter i området, men stor vandsalamander og spidssnudet frø findes ud-
bredt på egnede lokaliteter i Furesø Kommune. 
Det er Furesø Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil beskadige eller øde-
lægge eksisterende levesteder for arterne, og heller ikke forringe naturområdets 
potentiale som egnet levested, såfremt de findes eller senere indfinder sig i om-
rådet.

Fortidsminder

Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med etable-
ring af badebroen, skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 
27. Fundet skal meddeles til det lokale arkæologiske museum, Museum Nords-
jælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 72 17 02 40. Museet 
beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.  



Side 5 af 6

Offentliggørelse og klagevejledning

Dispensationen bliver offentliggjort i Furesø Avis samt på kommunens hjem-
meside tirsdag den 6. juni 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen 
er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 4. juli 2017. 

Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De, der 
kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er: 
 adressaten for afgørelsen 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
 offentlige myndigheder 
 en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø 
 og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret efter klagefristens ud-
løb. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsi-
den af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er ind-
givet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler geby-
ret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 

Har du ikke hørt fra os umiddelbart efter klagefristens udløb, kan du begynde 
arbejdet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
efter offentliggørelsen.

Venlig hilsen,

Mette Juel Furu Susanna Kjær Nielsen
Biolog  Natur- og Miljøchef        

Kopi til orientering: 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, svana@svana.dk
Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk / furesoe@dof.dk
Friluftsrådet v/ Helle Bomgaard, helle@bomgaard.com
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk
Dansk Kano- og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
Værløse Naturgruppe, annabodil.hald@gmail.com
Furesø By og Land, poul.luneborg@gmail.com
Lystfiskeriforeningen, bent.laursen@mail.dk
Værløse Fiskeklub, karl.strandesen@fasttvnet.dk
Fiskeringen, khb@fiskeringen.dk
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