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Dispensation til etablering af anlægsbro i Maglebæk Sø. 
 
 
Afgørelse  
Brøndby Kommune giver hermed dispensation til etablering som ansøgt. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Du får besked, hvis vi modtager en 
klage. En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at du først ved om du kan 
udnytte tilladelsen, når Miljø- og Fødevareklagenævnets har behandlet klagen. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. naturbeskyttelseslovens § 66, 
stk. 2. 
 
 
Ansøgning 
Strandparken I/S har i mail af 11. april 2022 ansøgt om dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 3 vedrørende beskyttede naturtyper til etablering af anløbsbro ved 
strandcaféen i Gyvelhuse, Svingelstien 30, 2660 Brøndby Strand (matrikel nr. 128a 
Brøndbyvester By, Brøndby Strand). 
 
Området bruges meget af Brøndby Kajakklub, skoler og institutioner. 
 
Der ansøges om at etablere en anløbsbro i træ for at mindske slid på søbredden og for at 
imødekomme ønske om at kunne lægge til ved caféen i kajak.  
 

Strandparken I/S 
Baldersbækvej 6 
2635 Ishøj 
Att.: Laura Freyberg Petersen 
Sendt d.d. pr. mail til laupe@ishoj.dk 
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Luftfoto med markering af hvor anløbsbroen ønskes placeret. 
 
 
Projektet 
Anlægsbroen er 2x6 meter og vil blive bygget i egetræ på pæle. 
 

 
Referencebillede 
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Lovgivning 
I henhold til naturbeskyttelseslovens §3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af 
naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2.  
Brøndby Kommune kan jf. lovens § 65, stk. 2 i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 
bestemmelserne i §3. 
 

 
Oversigtskort med markering af anløbsbroens placering. 
 
 
Begrundelse 
Søen er en ca. 10 ha stor indsø. 
Der er ikke registreret bilag IV-arter i søen. 
 
Naturtilstanden i §3-områder inddeles i tilstandsklasser fra I til V. Søen er i 2021 estimeret til 
at have klasse III, hvilket vil sige at den har en moderat naturtilstand.  
 
Der gives dispensation, da stedet hvor anlægsbroen ønskes placeret allerede nu bliver 
anvendt som landgangssted, og en etablering af anlægsbroen vurderes at kunne reducere 
risikoen for, at en større del af bredden (med rørskov) vil blive brugt som landgangssted. 
 
Påvirkningen af flora og fauna ved etableringen af anløbsbroen vurderes endvidere at være 
ubetydelig, da vegetationen er slidt væk på stedet og da der er stor aktivitet på det 
tilstødende areal med café og legeplads. 
 
 
Offentliggørelse 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside www.brondby.dk 
d.d. 
 
 
 

http://www.brondby.dk/
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Klagevejledning 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
 

 Hvem kan klage ? 
Jf. naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettiget: 
 
 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 afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
 Hvordan klager man ? 

Du klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen: 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
hvor du logger på med NemID.  
 
Når din klage er modtaget, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet høre den myndighed, 
der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til 
afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med 
bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om 
Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du 
ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. 
Kommunen sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.  
 

 Hvad koster det at klage ? 
Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder 
og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet inden for en frist, som nævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler 
ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist. 
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. 

 

 Hvor lang er klagefristen ? 
Klager over afgørelsen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Venlig hilsen 
  
Jesper Purhus 
stadsgartner 
_______________________________ 

 

 
 
Brøndby Kommune,  
Teknisk Forvaltning, 
Park Allé 160,  
2605 Brøndby 
  
tlf.:       4328 2444  
e-mail:  jpu@brondby.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underretning om dispensationen er sendt til: 
 

 Miljøstyrelsen - mst@mst.dk  

 Kroppedal Museum - kontakt@kroppedal.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, lokal - dnbroendby-sager@dn.dk    

 Dansk Ornitologisk Forening, lokalt - broendby@dof.dk 

 Friluftsrådet, lokal - storkoebenhavnvest@friluftsraadet.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, landsdækkende - dn@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, centralt - natur@dof.dk 

 Friluftsrådet, landsdækkende - fr@friluftsraadet.dk  

 Dansk Botanisk Forening - nbu@snm.ku.dk  
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