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Tilladelse til fælles badebro med offentlig adgang i skel ud for matr. 

nr.  17b/17d Thurø By, Thurø beliggende Grastenvej 205/205A (5700) 

 

 

Svendborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse på neden-

stående vilkår til en 10,20 m lang x 1,20 m bred fælles badebro med ge-

lænder og 2 m landfæste beliggende ud for skel mellem Grastenvej 205 

og 205A (5700). Der er offentlig adgang til badebroen. 

 

Projektbeskrivelse 

Svendborg Kommune har den 7. januar 2019 modtaget ansøgning fra 

Klaus Weitemeyer fra Geopartner, som på vegne af ejerne af Grastenvej 

205 og 205A på Thurø, søger om lovliggørende godkendelse af en eksi-

sterende fælles badebro beliggende i skel mellem de to ejendomme. 

 

Ifølge projektbeskrivelsen er broen opført som 10,20 m lang x 1,20 m bred 

åben pælebro i træ i mørk/lys træfarve. 

Broen er forsynet med et 2 m langt landfæste samt et ensidigt gelænder i 

2/3-del af broens længde, hvor yderste brofag er beliggende lidt lavere i 

forhold til resten af broen. 

 

Det oplyses, at brodækkets højde over daglig vandstand er 0,70 m, at 

vanddybden ved broens yderende er 1,10 m, og at bropæle rager 0,40 m 

til 0,60 m op over brodækket. 

Det oplyses endvidere, at broen skal benyttes af de to husstande, at broen 

ikke indtages for vinteren, at der ønskes 2 både fortøjet til broen, og at 

ejerne grundet deres alder har brug for at bibeholde gelænderet på broen. 

 

Udtalelser fra andre myndigheder, naboer og organisationer 

Ansøgningen har været forelagt til udtalelse hos relevante myndigheder, 

hos berørte naboer til matriklerne 17b og 17d Thurø By, Thurø samt hos 

klageberettigede organisationer. 

 

Fiskeristyrelsen, har i mail af 21. februar 2019 svaret, at man ingen be-

mærkninger har til ansøgningen. 

 

Nabo til arealet, har ved mail af 25. februar 2019 svaret, at man intet har 

imod at broen lovliggøres. 

Grastenvej 205/205A 

5700 Svendborg 

att. Klaus Weitemeyer 

kw@geopartner.dk 

 

 

 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

 

13. marts 2019 

 

Afdeling: Natur og Miljø 

Sagsid.:19/784 

 

 

 

 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

 

 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl.09.00-15.00 

Torsdag Kl.10.00-16.30 

Fredag Kl.09.00-14.00 

 

 

 

mailto:kw@geopartner.dk
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Der er ikke indkommet yderligere høringssvar. 

 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

Svendborg Kommune har behandlet ansøgningen ud fra en konkret og indi-

viduel vurdering og administrativt iht. de af Miljø- Klima- og Trafikudvalget 

reviderede og vedtagne retningslinjer af 7. marts 2016 for behandling af an-

søgninger om bade- og bådebroer på søterritoriet i Svendborg Kommune. 

 

Kommunen har hér bl.a. vedtaget,  

 

 at nye broer skal være så korte og smalle som mulige - højst 50 m 
lange eller kun ud til 2,0 m vanddybde målt ved broens yderende og 
i forhold til daglig vande, og op til 1,5 m brede, 

 at der kun må opføres én bro pr. matrikel, 

 at gelænder kun tillades ved særligt behov og efter en konkret vur-
dering, 

 at broer som er offentligt tilgængelige, ved landfæste skal forsynes 
med en plakette fra Svendborg Kommune om offentlig adgang og  

 at ansøgning om lovliggørelse sidestilles med en almindelig ansøg-
ning om at opføre ny bro. 
 

I kommunens behandling af ansøgninger tages bl.a. hensyn til kystlandska-

bet, natur, naboer, adgangsforhold, rekreative interesser og krav til land-

areal. 

 

Svendborg Kommune har i kommuneplanen inddelt kommunens kystlinje i 

forskellige zoner for broer, for derigennem at styre udviklingen af kystområ-

derne, således at der fremover eksempelvis kan opleves områder med 

særlig interesse for friluftslivet, områder med uberørte kyststrækninger og 

særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer. 

Der administreres forskelligt inden for zonerne. 

 

Den konkrete projektansøgning vedrører lovliggørelse af en eksisterende 

bro opført efter 1975 og ud for en kyststrækning, hvor der i forvejen er få el-

ler ingen broer (gul zone). I gul zone kan der i begrænset omfang meddeles 

tilladelse til at etablere nye offentligt tilgængelige badebroer. 

 

I tilfælde af en ulovligt opført bro vil en ansøgning om lovliggørelse sidestil-

les med en almindelig ansøgning om tilladelse til at opføre en helt ny bro. 

Det kan betyde, at kommunen efter en konkret vurdering meddeler afslag 

på ansøgningen/lovliggørelsen, og at broen skal fjernes. Det kan imidlertid 

også betyde, at der meddeles tilladelse, men med visse krav til ændring af 

broens udformning og anvendelse. 

Af ansøgningen fremgår, at der ønskes 2 både fortøjet til broen, hvilket er i 

strid med kommunens vedtagne retningslinjer for broer i gul zone, og den 

landskabelige forvaltning af kystzonen. Broen må derfor kun anvendes som 

badebro. 
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Af projektansøgningen fremgår det, at den 10,20 m x 1,20 m store bro er 

forsynet med et 2 m landfæste samt et ensidigt lavt gelænder i det meste af 

broens længde. 

Svendborg Kommune vurderer, at størrelsen på broanlæg og behov for ge-

lænder er indenfor de tilladelige rammer for offentlige tilgængelige bade-

broer og derfor kan lovliggøres. 

 

Det oplyses, at badebroen er en fællesbro, som skal benyttes af Grastenvej 

205 og 205A. Det er kommunens vurdering, at da broen etableres i gul 

zone og ud for en strandareal, hvor der i øvrigt er offentlig adgang, vil der 

blive stillet krav om, at broen bliver tilgængelig for alle, og at broen ved 

landfæstet forsynes med en plakette fra Svendborg Kommune om offentlig 

adgang.  

 

Det vurderes i øvrigt ikke, at der er væsentlige naturhensyn, der taler imod 

broprojektet. 

 

Der er i høringssvarene ikke indkommet bemærkninger mod projektet. 

 

Broen opføres lige vest for Natura-2000 område nr. 242 Thurø Rev (H242).  

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke Natura-2000 områ-

det væsentligt ligesom broens placering, som ovenfor beskrevet, ikke vil 

medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteom-

råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Sammenfattet vurderer Svendborg Kommune ikke, at høringssvarene er til 

hinder for, at der kan meddeles lovliggørende tilladelse til privat fælles ba-

debro ud for skel mellem matr.nr.17b og 17d Thurø By, Thurø, og det an-

søgte vurderes ikke at være i strid med eller til gene for andre offentlige 

hensyn eller interesser. 

 

Ud fra en konkret og individuel vurdering af det ansøgte, kan Svendborg 

Kommune således meddele tilladelse til en 10,2 m lang x 1,20 m bred of-

fentlig tilgængelig badebro med ensidigt gelænder ud for ovennævnte 

adresse. 

 

Svendborg Kommunes afgørelse 

I medfør af bekendtgørelse om bade- og bådebroer, LBK nr. 232 af 12. 

marts 2007, § 2 stk. 1, meddeler Svendborg Kommune hermed lovliggør-

ende tilladelse på ansøgning om godkendelse af en 10,2 m lang x 1,20 m 

bred privat fælles badebro med gelænder ud for skel mellem matr.nr. 17b 

og 17d Thurø By, Thurø beliggende henholdsvis Grastenvej 205 og 

Grastenvej 205A, 5700 Svendborg.  

Broen er offentlig tilgængelig og skal forsynes med en plakette om offentlig 

adgang fra Svendborg Kommune ved broens landfæste. 
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Vi meddeler samtidigt afslag på fortøjning af både til broen, da broen kun 

må benyttes som badebro. 

 

Klagevejledning 

Jævnfør bekendtgørelse om bade- og bådebroer nr. 232, § 4, kan kommu-

nens afgørelse påklages til Kystdirektoratet.  

 

Klageberettiget er den, afgørelsen er rettet til, og enhver der må antages at 

have væsentlig individuel interesse i sagen samt Danmarks Naturfrednings-

forening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og af Fritidshusejer-

nes Landsforening. 

 

Eventuel klage skal indsendes til Svendborg Kommune på mail til  

natur@svendborg.dk 

 

Klagen videresendes til Kystdirektoratet med kommunens bemærkninger, 

den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for 

afgørelsen. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende 

og rettidig klage har opsættende virkning. 

 

Tilladelsen offentliggøres 13. marts 2019 på Svendborg Kommunes hjem-

meside jf. § 3 stk. 2 i BEK. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, 

da broen vurderes at have almindelig offentlig interesse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henriette Mørck 

Biolog 

Dir. tlf. +45 62 23 34 16 

 

 

Kopi til: 

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 

Fiskeristyrelsen, mail@fiskeristyrelsen.dk 

Søfartsstyrelsen, sifa@dma.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk 

Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk 

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk 

Claus Larsen, Grastenvej 203, 5700 Svendborg 

Marianne Gellert Olesen og Jens Ole Olesen, Grastenvej 207, 5700 Svend-

borg 
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