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Tilladelse nr.:
J.nr. NST-551-00003

Ansøgning om tilladelse til sejlads med motor på Furesøen
1. Personoplysninger
Navn

CPR nr. eller CVR

Adresse
Postnr.

Email
By

Telefon

2. Bådoplysninger (Fabrikat, model og type for hhv. båd og motor)
Båd

Længde (cm)

Motor

Dybgang (cm)
Benzin / diesel / el

Vægt
Effekt HK

Bådens længde må ikke på noget sted være længere end 600 cm (målt uden fenderliste). Dybgang oplyses kun for sejlbåde.
Motoren må ikke være større end den kan fremdrive den pågældende båd med max 8 knob. Det oplyses, om motoren drives af
benzin, diesel eller el. Der gives ikke tilladelse til 2-takts motorer.

3 a. Jeg er privat bredejer til Furesøen, Vejlesø, Vejlesøkanal eller Frederiksdal kanal
Furesøen og har bronr.:

Vejlesø

Matr.nr.

Vejlesøkanal

Frederiksdal kanal

Hovedejendommens matr.nr

Hvis hovedejendommens matr.nr. ikke er det samme som det matr.nr der danner skel til sø eller kanal, skal dette tillige oplyses .
Der kan kun udstedes én motortilladelse pr. bredejende matrikel og tilladelse udstedes kun til ejeren af matriklen.

3 b. Jeg er medlem af Lystfiskeriforeningen (LF) eller Yachtklubben ”Furesøen” (YF)
Medlemsnr. hos LF

LF-station

Medlems- og bådpladsnr. hos YF
Klubben attesterer at ansøger er medlem og har broplads

Der udstedes motorbådstilladelser til både med broplads, hvormed menes at båden befinder sig på vandet og har fast plads
ved broanlæg. Heraf følger, at der ikke udstedes tilladelser til både, som udelukkende har en landplads.
Antallet af motorbådstilladelser er reguleret af kvoter (LF 68 stk og YF 38 stk) og administreres af klubberne via åbne ventelister.

3 c. Jeg er medlem af Farum Sejlklub, Birkerød Sejlklub eller Yachtklubben ”Furesøen”
Medlems- og bådpladsnr. hos Farum Sejlklub
Medlems- og bådpladsnr. hos Birkerød Sejlklub
Medlems- og bådpladsnr. hos Yachtklubben ”Furesøen”
Klubben attesterer, at ansøger er medlem og har broplads:

Der udstedes hjælpemotortilladelser til sejlbåde med broplads hvormed menes, at båden befinder sig på vandet og har fast
plads ved broanlæg. En hjælpemotor må kun anvendes til sejlads ved havnemanøvrering, pludselig opstået vindstille, havari og
lign. Motoren kan enten være en elmotor eller en max 6 HK benzin- eller dieselmotor. Der udstedes ikke tilladelser til sejljoller.

3 d. Jeg er medlem af en grundejerforening eller et bådebro-, båd-, vej- eller ejerlav
Navn på forening eller lav
Formandens navn, tlf.nr. og e-post
Matr.nr. på fællesmatrikel der danner skel til Furesøen

Bronummer

Formand attesterer, at ansøger er medlem samt at ansøgningen er i overensstemmelse med indgået aftale med Naturstyrelsen.

Der udstedes motortilladelser i henhold til indgået aftale mellem forening eller lav og Naturstyrelsen. Af aftalerne vil det fremgå,
hvordan administration og fordeling af det aftalte antal motortilladelser foregår. Som hovedregel kan der udstedes én motorbådstilladelse pr. bredejende fællesmatrikel og herudover evt. nogle få elmotortilladelser.
Inden en indgået aftale kan træde i kraft, skal den godkendes på en beslutningsdygtig generalforsamling.

3 e. Jeg har bådplads ved et bro-, klub- eller havneanlæg i kommunalt regi
Navn på anlæg

Bådpladsnr.

Kommune

Adresse på anlæg

Matr.nr.

Administrators navn, tlf.nr. og e-post
Dokumentation for gyldig bådplads skal vedlægges denne ansøgning
Der kan udstedes elmotortilladelser til indehavere af en lovlig havneplads i Furesø og Vejlesø i henhold til Naturstyrelsens aftale
med den pågældende kommune eller forpagter.

4. Der ansøges om følgende motortilladelse
Motorbådstilladelse

Rubrik 3 a

Hjælpemotortilladelse

Rubrik 3 c

Elmotortilladelse

Rubrik 3 d

Rubrik 3 b

Rubrik 3 d
Rubrik 3 e

5. Underskrift
Undertegnede erklærer herved rigtigheden af ovennævnte oplysninger samt at de afgivne oplysninger er i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen”, og ”Retningslinier for sejlads med motor på Furesøen” som begge er optrykt i ansøgningsskemaet.
Undertegnede kontakter Naturstyrelsen forinden udskiftning af båd eller motor, ved adresseændring, ejerskifte eller
hvis de afgivne oplysninger i øvrigt ændrer sig.
Dato og underskrift:

6. Tilladelse
Der gives hermed tilladelse til sejlads med motor på Furesøen med ovennævnte båd og motor og på vilkår, som
fremgår af det brev ansøger modtager fra Naturstyrelsen.
Dato, underskrift og stempel:

7. Dispensationer
Dette skema skal ikke anvendes ved ansøgninger iht. Retningsliniernes afsnit 4 - kontakt venligst Naturstyrelsen

