Hillerød Kommune
By- og Miljø
Trollesminde Allé 27
3400 Hillerød
Sendt på email: natur@hillerod.dk

Dispensation til etablering af badebro og badezone i
Teglgårdssøen matr. nr. 1f, Nyvang, Hillerød Jorder jf.
Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper

Klima, Natur og
Byplan

Afgørelse
Hillerød Kommune giver hermed dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 2, til etablering af 15 m lang
badebro i træ med trappe og bænk, etablering af 10 m bred
badezone med udlæg af grus og sand til 1 m dybde og rydning af
mindre træer. Nærmere beskrivelse af det ansøgte fremgår af
redegørelsen nedenfor og udformningen samt placering fremgår af
fig. 1 og 2.

Dato 03-04-2020

Vilkår:
- Broen må højst være 1,6 m bred med et 3,5 m bredt og 5 m
langt brohoved som vist på fig. 2. Ud over en bænk, som ikke
må have ryglæn, må der ikke placeres borde, flagstænger,
parasoller, rækværk eller andet på broen.
-

Gelænder og vanger på trappe skal udføres i galvaniseret stål,
med mat overflade. Trin kan udføres i aluminium.

-

Broen må ikke males. Det anvendte træ må ikke være
imprægneret.

-

Der skal være fri passage under den faste bro. Bropillerne må
derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt).

-

I badezonen skal stabilisering af bund med grus foretages
skånsomt uden at hvirvle bundmateriale op.

-

Grus til stabilisering af bund i badezone skal være af
indlandsmateriale.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se
nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver
klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før
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klagesagen
er
færdigbehandlet,
medmindre
Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Miljø-

og

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
Dispensation vedrører alene naturbeskyttelseslovens § 3. Andre
tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.
Ansøgningen
Hillerød Kommune har den 18. marts 2020 fremsendt en ansøgning, der
omfatter etablering af badebro i Teglgårdsøen ud for Frederiksborg
Gymnasium og HF og etablering af badezone. Placering og anlæg i
Teglgårdssøen er vist på fig. 1 nedenfor.

Figur 1 Placering af de ansøgte badeanlæg ved Teglgårdsøen

Redegørelse
Ansøgningen fra Hillerød Kommune er vedlagt en beskrivelse af det ansøgte
badeanlæg.
Det fremgår af ansøgningen, at der etableres en fast badebro, som hviler på
det yderste af søbredden. Tegning af badebro fremgår af fig. 2.
Beskrivelse af broen:
 Længde 15 m, bredde 1,6 m, afsluttende med broplatform på 3,5 m x
5 m og aluminiums trappe samt bænk uden rygstykker. Brofag i træ.
 Højde over middelvandstand 0,5 m
 Stolper i jern, fastgøres i søbund hver med 2 stk. anker på 1,5 m.
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Figur 2 Skitse af den ansøgte badebro

Der etableres en 10 m bred badezone, hvor der er adgang direkte fra bred til
sø. I badezonen udføres følgende:
 Tagrør fjernes i ca. 10 m bredt bælte (inkl. stubbe)
 Eventuelle rodskud fra åkander fjernes ud til ca.1 meter dybde
 Bredzone og søbunden stabiliseres med stabilgrus og sand
(indlandssand) ud til ca. 1 m dybde
Der foretages rydning og rodfræsninger i form af:
 4 mindre træer fældes og opvækst ryddes i henholdsvis badezone og
ved græsareal
 Ældre piletræ stynes (døde risikogrene fjernes) og mindre opvækst
rundt om stammen fjernes
 2-3 stubbe på græsareal rodfræses.
Hillerød Kommune har ved e-mail af 30. marts 2020 fremsendt supplerende
oplysninger om den ansøgte trappe, og at det ansøgte omfatter en ”aluudgave og vanger i mat galv”. Af den medsendte produktbeskrivelse af EB
trappen fremgår det at trappen er 0,95 m bred, og at gelænder og vanger er
i galvaniseret stål. Trin i saltvandsbestandig aluminium.
Ejendoms- og planforhold
Ejendommen, hvor det ansøgte er beliggende, ejes af Hillerød Kommune.
En lille del af det udlagt badeområde i søen berører Naturstyrelsens ejendom
matr. 1o Nyvang, Hillerød Jorder. Naturstyrelsen Nordsjælland har den 5.
marts 2020 over for Hillerød Kommune accepteret forslag til badeområde og
Naturstyrelsen havde i øvrigt ikke bemærkninger til forslaget.
Teglgårdssøen er i kommuneplanen udlagt som rekreativt område jf.
kommuneplanramme SB.F8.
Teglgårdsøen er beliggende i landzone og er en del af Nationalpark
Kongernes Nordsjælland.
Den østlige del af søen (Naturstyrelsens ejendom) er omfattet af skovlovens
bestemmelser om fredsskov og bufferzonen til det Unesco udpegede
verdensarv område. Jf. Hillerød Kommunes e-mail af 24. marts 2020 sker
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der ingen anlæg i dette område, ud over en eftersøgning og opfiskning af
evt. fremmedlegemer på bunden.
Naturforhold
Teglgårdsøen har et areal på ca. 5 ha., og er registreret som en sø jf.
naturbeskyttelseslovens §3. Der findes to små skovbevoksede øer i søen.
I Danmarks Naturdata (Miljøportalen) findes der dels data fra en kommunal
besigtigelse fra 2012 og dels en besigtigelse fra 2002 fra Frederiksborg Amt.
Der er ved begge lejligheder registreret et bredt udsnit af plantearter knyttet
til ferske søer og herunder karakteristiske arter fra
bredzonen/rørsumpvegetation. Et udsnit af arter fra bredzonen er: gul iris,
skov-kogleaks, vand-mynte, hjortetrøst, almindelig mjødurt, lodden dueurt,
bittersød natskygge, rørgræs, eng-rørhvene, knop-siv, kær-snerre, knippestar, kær-star, tagrør og hindbær.
I 2017 blev der registreret butbladet vandaks, almindelig vandpest
og kildemos. Søen har desuden en meget stor dækning af gul og
hvid åkande.
I Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer
er der registreret ynglende grågås (ca. 10 ynglepar), knopsvane
(1 ynglepar) og toppet lappedykker (1 ynglepar). Det forventes, at
søen herudover er ynglested for andre almindelige vandfugle.
For at minimere forstyrrelse af ynglefuglene vil Hillerød Kommune
på skilte henstille til at badene tager hensyn til fuglelivet ved ikke
at gå i land på øerne eller forstyrre fuglene i øvrigt.
Der er i 2017 foretaget en undersøgelse af fiskebestanden i søen.
Følgende arter blev fanget: Skalle, Aborre, Brasen, Rudskalle,
Regnløje, Gedde og Suder.
Der er i Danmarks Naturdata ingen registrering af bilag IV arter
ved Teglgårdssøen.
Det fremgår af ansøgningen, at Hillerød Kommune har foranlediget
at et piletræ er blevet besigtiget af Amphi Consult d. 14. marts
2020 mht. evt. forekomst af flagermus. Hillerød Kommune
oplyser, at der ikke har kunnet konstateres flagermus eller tegn
på disse overnatter/forekommer i træet. Dog vurderes piletræet at
være velegnet som rastested for flagermus. Derfor vil beskæring
kun omfatte stammer og grene, som anses at udgøre en risiko for
mennesker, der færdes under træet.
I korte perioder forår og efterår må det antages, at alle
flagermusene som hovedregel flyver ud for at jage hver nat.
Forårs- og efterårsperioderne er derfor bedst egnede til indgreb,
der forudsætter at alle flagermus er mobile, og at de kan flytte sig
bort fra risikoområder. Flagermusene vil imidlertid stadigvæk
opholde sig på rastestederne om dagen.
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Det oplyses i ansøgningen at beskæring vil blive foretaget så
skånsomt som muligt i forhold til evt. rastende flagermus og ske i
perioden april – maj.
Teglgårdsøen er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Det
nærmeste Natura 2000 område (EF-habitat område nr. 269
Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt) er beliggende
i en afstand af ca. 700 m fra Teglgårdssøen.
Teglgård Sø er jf. Bekendtgørelse om miljømål for
overfladevandområder og grundvandsforekomster2 målsat til god
økologisk tilstand, hvilket med den nuværende søtype-tildeling i
vandområdeplanerne (type 13; kalkrig, brunvandet,
fersk, lavvandet) betyder, at der skal ske målopfyldelse på de to
kvalitetselementer klorofyl og fisk:
Målopfyldelse:
Klorofylkonc.: < 25 μg/l
Fiskeindeks, EQR > 0,54
Den nuværende tilstand er ifølge basisanalysen vurderet til
moderat ud fra klorofylkoncentrationen. Fiskebestanden er
beskrevet som ukendt.
Med henblik på at gennemføre tiltag i medfør af den statslige
vandplan gennemfører Hillerød Kommune i 2019 og 2020
restaurering af Teglgårdsøen i form af biomanipulation af
fiskebestanden. Tiltag gennemføres i medfør af bekendtgørelse om
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter3.
Herudover har Hillerød Kommune tidligere gennemført tiltag
overfor spredt bebyggelse i oplandet til Teglgårdssøen. Det drejer
sig om ukloakerede ejendomme, der har fået forbedret
spildevandsrensningen.
Lovgivning
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 må der ikke foretages
ændringer i tilstanden af naturlige søer og vandhuller, hvis areal er større
end 100 m2. Forbuddet mod at ændre i tilstanden af beskyttede naturtyper
er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at de beskyttede
naturtyper opretholdes. Kommunalbestyrelsen kan dog i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 i særlige tilfælde dispensere fra
forbuddet.
Før der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
beskyttede naturtyper, skal der ifølge habitatbekendtgørelsen4 foretages en
vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer
og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr
448 af 11/04/2019)
3
Bekendtgørelse om Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Bek. nr. 449 af 11. april
2019)
4
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (BEK nr 1595 af 06/12/2018)
2

Side 5/8

der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på
Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det
pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation
til det ansøgte.
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3,
hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i
det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af
habitatdirektivets5 bilag IV.
Begrundelse for afgørelsen
Anlæg af badebro og etablering af badezone med udlæg af
grusmaterialer kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §
3.
Det er Hillerød Kommunes vurdering, at der vil være tale om en
mindre tilstandsændring i Teglgårdssøens bredzone ud for
Frederiksborg Gymnasium. Bredzonen, hvor badebroen etableres,
har parkkarakter med slåede græsplæner til vandkanten. Ved
badezonen udgøres bredzonen af en smal bræmme domineret af
tagrør, og med indslag af star, dueurt og bittersød natskygge.
Anlæg af badebro og badezone vurderes, at være en mindre
tilstandsændring, der ikke afgørende vil ændre på tilstanden af
søen, som beskyttet naturtype eller væsentlige naturværdier.
For at minimere forstyrrelse af ynglefuglene vil Hillerød Kommune
på skilte henstille til at badene tager hensyn til fuglelivet ved ikke
at gå i land på øerne eller forstyrre fuglene i øvrigt. Fuglelivet i
Teglgårdsøen er kendetegnet ved arter, der generelt er meget
tolerante overfor tæt kontakt til mennesker.
Hillerød Kommune lægger desuden vægt på, at der er tale om et
offentligt tilgængeligt badested, der tilgodeser væsentlige
rekreative interesser og friluftsliv, bl.a. som følge af den meget
bynære placering af Teglgårdssøen. Som følge heraf vurderer
Hillerød Kommune, at der tale om et særligt tilfælde, der ikke vil
skabe en uønsket præcedens, og at broens udformning dermed
endvidere kan afvige fra kommunens vejledende retningslinjer for
broer, hvad angår brohoved, bænk, bredde og trappe.
Som følge af at der opsættes en toiletvogn og skiltning vurderer
Hillerød Kommune, at afgørelsen ikke medfører påvirkning af
overfladevandområdets tilstand i form af forurening fra
mennesker, og dermed ikke hindrer opnåelse af målet om god
økologisk tilstand jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter.
Hillerød Kommune har ikke kendskab til, at der forekommer bilag
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og
planter
5
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IV arter på ejendommen. Med de planlagte foranstaltninger ved
beskæring af piletræet, vurderer Hillerød Kommune samlet set, at
der ikke vil ske væsentlig påvirkning af bilag IV-arter som følge af
denne afgørelse.
Teglgårdsøen er beliggende er ikke beliggende i et Natura 2000
område. Søen er beliggende i en afstand på ca. 700 m til EFHabitat område nr. 269 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny
Hammersholt. Alene som følge af afstanden hertil er det Hillerød
Kommunes vurdering, at dispensationen ikke påvirker dette
Natura 2000 område eller øvrige internationale
beskyttelsesområder.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. §
78, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. De klageberettigede er, jf. §
86:
 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 væsentlig
interesse i afgørelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer, som har
beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som
formål.
Klagen skal sendes til Miljø– og Fødevareklagenævnet via
Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk og kan desuden findes via link til Nævnenes Hus:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/
Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Det er en
betingelse for Miljø– og Fødevareklagenævnets behandling af en
klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis der
gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning kan findes her:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/vejledning/
Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden
6 måneder fra modtagelsen af dette brev jf.
naturbeskyttelseslovens § 88.
En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede
tilladelse, medmindre Miljø– og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet.
Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på mobil
72322227, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400
Hillerød eller e-mail natur@hillerod.dk.
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Det skal bemærkes, at ejer ikke må udnytte tilladelsen, før
klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede tilladelse, medmindre Miljø– og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Søren Ferdinand Hansen
Biolog
Email: hanso@hillerod.dk

Kopi af afgørelsen er sendt til:















Naturstyrelsen, Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2b, 3230 Græsted; nsj@nst.dk.
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C; mst@mst.dk
Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K;
nbu@snm.ku.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnhilleroedsager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling; hilleroed@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hovedafdelingen, Vesterbrogade 140, 1620 København V,
natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Hillerød lokalafdeling, att. Stig Englund, Bolandsvang 17,
3400 Hillerød, hilleroed@dof.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V; post@slks.dk
Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400 Hillerød, post@museumns.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV; fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Nordsjælland, Nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 12, 3230
Græsted; knsj@danmarksnationalparker.dk

Til kopiering i e-mail:
nst@nst.dk; NSJ@nst.dk; mst@mst.dk; perh@snm.ku.dk; dnhilleroed-sager@dn.dk;
hilleroed@dn.dk; natur@dof.dk; hilleroed@dof.dk; post@slks.dk;
post@museumns.dk; fr@friluftsraadet.dk ; Nordsjaelland@friluftsraadet.dk;

dnhilleroed-sager@dn.dk; knsj@danmarksnationalparker.dk;
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk;

Side 8/8

