Vejledende retningslinjer for broer, bredsikring
mm. i søer i Fredensborg Kommune
Retningslinjerne er vejledende. Det betyder, at der vil blive foretaget individuel behandling af hver enkelt ansøgning, hvor særlige
forhold kan komme i betragtning. Fremtidige tilladelser vil dog i videst muligt omfang indeholde vilkår om, at de nye retningslinjer
overholdes.
Ved omfattende renoveringer af eksisterende broer og bredsikring
vil der blive stillet krav om, at de nye krav til udformning overholdes. Eksisterende lovlige broer kan fortsat opsættes hvert år.
Esrum Sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder,
at der normalt ikke må foretages ændringer i tilstanden af Esrum Sø
og søbredden. Kun hvis der foreligger særlige omstændigheder,
f.eks. ved renovering af eksisterende, nødvendige anlæg, kan der
gives tilladelse til at opsætte broer eller foretages bredsikring ved
søen.
Retningslinjer for broer.
Hvis der gives tilladelse til at opsætte en bro gælder disse retningslinjer for opsætningen:
• Der må i forbindelse med opsætning af broen ikke foretages
udgravning eller fyldning af bredzonearealet.
• Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning.
Broen må højst være 1,2 m bred og skal have en enkel udformning uden knæk eller brohoved.
• Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller,
rækværk eller andet på broen.
• Broen må kun anlægges til udkanten af rørsumpen. I Esrum
sø må broen anlægges til en vanddybde på maksimalt 1,5 m
i forhold til søens sommerflodemål. Dog skal broens længde
harmonere med de omkringliggende broer.
• Bropillerne kan være runde træpæle, eller runde, matte galvaniserede eller matte rustfri stålrør. Brodækket skal være af
træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem
bropiller og brodække. Broen må ikke males. Det anvendte
træ må ikke være imprægneret i Esrum Sø.
• Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor
ikke beklædes (der må ikke monteres skørt). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd imod.
• Vinkelret ud for broen må opsættes 2 fortøjningspæle.
• Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som
broen. Trappen skal tilpasses så den fremtræder harmonisk i
forhold til broens øvrige udformning.
• Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre
broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbredden, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de
fremstår parallelle.
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Retningslinjer for søbredsikring
Hvis der gives tilladelse til at foretage bredsikring gælder disse retningslinjer for bredsikringen:
• Søbredsikringen må kun udføres med mindre marksten (op
til 30-40 cm diameter). Der må ikke foretages støbning eller
udlægges fibertex og påfyldes jord på landsiden.
• De udlagte marksten må maksimalt ligge i en højde af 50 cm
ved Esrum Søs sommerflodemål.
• Søbredsikringen skal foretages på landsiden, således at den
naturlige søbredlinje opretholdes. Der må ikke foretages opfyldning ud i søen.
Terrasser og slæbesteder
• Der må ikke anlægges terrasser på den yderste søbred, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
• Der gives normalt ikke tilladelse til anlæggelse af nye slæbesteder i Esrum Sø.
Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget d. 14. marts 2011
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