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Tilladelse til offentlig tilgængelig helårsbadebro ud for matr.nr. 240t 
Svendborg Bygrunde beliggende Tuxensvej 12 (5700) 

 

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse på nedenstående vilkår 

til at etablere en 12 m lang helårsbadebro inklusiv 2 m landfæste ud for 

ovennævnte matrikel ejet af Svendborg Havn. Broen er 2 m bred og for-

synet med et 3 m x 3 m stort brohovede. 

 

Projektbeskrivelse 

Svendborg Kommune har den 1. oktober 2018 modtaget ansøgning fra 

foreningen Badedyrene i Svendborgsund om tilladelse til at opføre en ny 

badebro ud for det kommunalt ejede areal matr. 240t, hvor foreningen har  

en badstue liggende. 

 

Ifølge projektbeskrivelsen ønskes broen opført som åben pælebro i natur-

farvet træ, 12 m lang x 2 m bred inklusiv 2 m landfæste og forsynet med 

et 3 m x 3 m stort brohovede.  

Det oplyses, at broens højde over daglig vande er 1,5 m, at broens pæle 

rager 1 m op over brodække, og at vanddybden for enden af broen er 2 

m. 

Der opsættes trappe ned fra brohovedet, og broen forsynes om somme-

ren med en ensidig smal og aftagelig krabbebro for børn. Der skal ikke 

fortøjes både til badebroen, som skal benyttes af foreningens medlemmer 

samt være offentlig tilgængelig. Broen indtages ikke for vinteren. 

 

Broen placeres lige ud for badstuen og nord for Svendborg Kajakklub’s 

kajak-flydebro og den eksisterende helårsbadebro ud for den offentlige 

badestrand ved Tuxensvej. 

 

Udtalelse fra andre myndigheder, naboer og organisationer 

Ansøgningen har været forelagt til udtalelse hos relevante myndigheder, 

hos berørte naboer til matr. 740c/740t Svendborg Bygrunde, klageberetti-

gede organisationer og har været i offentlig høring på kommunens hjem-

meside. 

 

Der er kun indkommet ét høringssvar. 

 

Badedyrene i Svendborgsund 

v/ fmd. Thomas Michaelsen  

Tuxensvej 12 

5700 Svendborg 

t-j@webspeed.dk 

 

Miljø, Erhverv og Teknik 

Natur og Miljø 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

 

 

7. januar 2019 

 

Afdeling: Natur og Miljø 

Sagsid 18/24996 

 

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:t-j@webspeed.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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Fiskeristyrelsen, har i mail af 22. november 2018 svaret, at man ingen be-

mærkninger har til ansøgningen. 

 

Svendborg Kommunes bemærkninger 

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

dividuel vurdering og administrativt iht. de af Miljø- Klima- og Trafikudval-

get reviderede og vedtagne retningslinjer og vilkår af 7. marts 2016 for 

behandling af ansøgninger 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 broer skal udføres enten som en åben pælebro med brodæk af 
træ, der bæres af træ- eller stålpæle eller som en flydebro foran-
kret med glidebeslag til træ- eller stålpæle, 

 at broer i grøn zone efter en konkret individuel vurdering kan for-
synes med et mindre brohovede samt en mindre ensidig kajakre-
pos, 

 at offentlige tilgængelige badebroer kan forsynes med et enkelt 
gelænder i let konstruktion, 

 at der kun må opføres én bro pr. matrikel og 

 at hvis der er offentligt adgang til broen, skal den ved landfæste 
forsynes med en plakette fra Svendborg Kommune om offentlig 
adgang. 
 

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

skabet, natur, naboer, adgangsforhold, rekreative interesser og krav til 

landareal. 

 

Den konkrete projektansøgning vedrører etablering af en helt ny badebro 

ud for en kyststrækning og matrikel, hvor der i forvejen er mange broer i 

et område med tæt kystnær bebyggelse (grøn zone), og hvor der kan 

meddeles tilladelse til at etablere nye broer.  

Da der er offentligt adgang til det kommunale areal, stilles der krav om, at 

broen skal være offentlig tilgængelig. 

 

Projektet vedrører etablering af ny 12 m lang (inklusiv 2 m landfæste) x 2 

m bred bro forsynet med et 3 m x 3 m stort brohovede og en ensidig smal 

aftagelig krappebro, der indtages for vinteren. 

Broen skal benyttes af foreningens medlemmer og er offentlig tilgængelig. 

 

Svendborg Kommune vurderer, at størrelsen på broanlægget er indenfor 

de tilladelige rammer for offentlige tilgængelige badebroer i grøn zone, og 

at bredden på 2 m er acceptabel, idet anlægget skal benyttes af flere 

samtidig og til børn med leg fra krabbebro (repos). 
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Ifølge kommunens vedtagne retningslinjer, kan der maksimalt etableres 

én bro pr. matrikel. 

Pågældende matrikel 740t tilhørende Svendborg Havn, er en sammen-

lægning af matr.nre. 740c og 740t, og har en kystbredde på ca. 215 m.  

 

Hele arealet er offentlig tilgængeligt og benyttes i dag af forskellige bru-

gergrupper. Således ses bl.a. 70 m sandstrand med badebro til brug for 

offentligheden, en kajakklub med aktiviteter og kajakflydebro, en lokal hel-

årsbadeforening og et ældre fiskerleje med flere broer og fortøjning af fi-

skerjoller mv. 

Det er kommunens vurdering, at retningslinjen om kun én bro pr. matrikel 

i dette konkrete tilfælde på Svendborg Havneareal bør bortfalde. 

 

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

imod nærværende broprojekt. 

 

Der er i høringssvarene ikke indkommet bemærkninger mod projektet. 

 

Broen ønskes opført udenfor Natura-2000 område nr. 127 Sydfynske 

Øhav (H111, F71, F73, R17).  

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

ler i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke Natura-2000 

området væsentligt og ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af 

plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-

tatdirektivets bilag IV. 

 

Bemærkning til ansøgning 

Af ansøgningen fremgår også foreningens planer for opholdsarealet mel-

lem badstuen og broen, hvor bl.a. Øhavsstien er beliggende.  

Denne del af det kommunale areal vedrører ikke selve broanlægget, og 

foreningens ønsker for tiltag/brugen af landarealet skal aftales særskilt 

med Svendborg Havn, så det harmonerer med kommunens fremtidige 

planer for ’Det Blå Bånd’ langs kysten. 

 

Sammenfattet vurderer Svendborg Kommune ikke, at høringssvarene er 

til hinder for, at der kan meddeles tilladelse til ny helårsbadebro ud for 

matr.nr. 740t Svendborg Bygrunde, og det ansøgte 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 12 m x 2 m stor offentlig til-

gængelig helårsbadebro forsynet med et 3 m x 3 m stort brohovede samt 

smal aftagelig krappebro (repos) 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 tilladelse 



 

 Side 4 af 6   

på nedenstående vilkår til opførelse af ny offentlig tilgængelig helårsbade-

bro som overfor beskrevet ud for matr.nr. 740t Svendborg Bygrunde be-

liggende Tuxensvej 12, 5700 Svendborg. 

 

Tilladelser gives på følgende vilkår: 

 
1. Broen må kun benyttes i det omfang og til det formål, der fremgår 

af tilladelsen. 
 

2. Tilladelsen følger matriklen og må ikke overdrages til andre. Broen 
og tilladelsen overdrages sammen med ejendommen.  
 

3. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse foretages udvi-
delser eller ændringer af broens ydre fysiske rammer. 
 

4. Broen skal vedligeholdes af ejer i god og forsvarlig stand. Hvis 
den ødelægges, skal evt. rester eller beskadigede dele omgående 
fjernes. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 
1 år efter ødelæggelsen. 
 

5. Svendborg Kommune eller Kystdirektoratet kan med en passende 
frist kræve broen fjernet af ejeren for dennes regning, hvis vilkår i 
tilladelsen ikke overholdes, eller hvis myndigheden af anden 
grund finder, at broen skal fjernes. Hvis ejeren ikke fjerner bror-
ester jf. pkt. 4 eller ikke efterkommer krav om fjernelse jf. foranstå-
ende afsnit, kan myndigheden foranledige broen fjernet, og udgif-
terne herved kan derefter indkræves hos ejeren. 
 

6. Hvis broen inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 
pæle række mindst 2 m op over daglig vande. Er der ikke pæle 
over vandet, må ingen dele af broen, f.eks. dele af bundstokke, 
rage mere end 10 cm op over havbunden.  
 

7. Ved etablering af broen må der ikke foretages ændringer af 
strandarealet, og broen må ikke række ind over strandarealet eller 
i øvrigt hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og op-
holdsret langs og på kysten, jf. naturbeskyttelseslovens § 22 - 26. 
Det er dog tilladt at montere en adgangstrappe eller en kort rampe 
vinkelret på eller i forlængelse af broen ved overgangen mellem 
bro og strandareal.  
 

8. Broen må ikke forsynes med skilte, møbleres eller males i lyse el-
ler stærke farver. Gelænder tillades kun ved særligt behov og efter 
konkret vurdering. 
 

9. Broen er offentlig tilgængelig og skal ved landfæste forsynes 
med en plakette fra Svendborg Kommune om offentlig ad-
gang. 
 

10. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden for-
udgående aftale med Søfartsstyrelsen, der i øvrigt til enhver tid 
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kan kræve broen afmærket for ejerens regning. 
 

11. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et 
sort flag på en stage. 
 

12. Såfremt broen fjernes skal dette skriftligt meddeles Svendborg 
Kommune umiddelbart herefter. Jf. pkt. 4 og 5 kan kommunen evt. 
foranledige rester fjernet, og efterfølgende indkræve udgifterne 
hos ejeren.     

 

Det skal yderligere præciseres, 

 at Svendborg Kommune med tilladelsen ikke har sagt god for kon-
struktionens sikkerhed eller stabilitet, 
  

 at tilladelsen ikke fritager ejeren for evt. civilretsligt ansvar, der 
måtte opstå i forbindelse med broens tilstedeværelse, 
 

 at hvis der ændres på konstruktionen af anlægget indenfor ram-
merne af tilladelsen, skal dette meddeles kommunen, og efter af-
tale med kommunen, skal der fremsendes de nødvendige oplys-
ninger om den endelige udformning, og 
 

 at Svendborg Kommune skal orienteres, når broen er opført. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år efter datoen for 

tilladelsen. 

 

Klagevejledning 

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

munens 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 Naturfred-

ningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og af Fritids-

husejernes 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 pågæl-

dende og rettidig klage har opsættende virkning. 

 

Tilladelsen offentliggøres 7. januar 2019 på Svendborg Kommunes 

hjemmeside jf. § 3 stk. 2 i BEK. 232 af 12. marts 2007 om bade- og både-

broer, da broen vurderes at have almindelig offentlig interesse. 

mailto:natur@svendborg.dk


 

 Side 6 af 6   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Henriette Mørck 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233416 

 

 

 

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 

Rantzausminde Ejendomme A/S, Brogade 33,1. 5700 Svendborg 

Ejer af arealet, Svendborg Havn, Hans Søby hans.soeby@svendborg.dk 
 

mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mail@fiskeristyrelsen.dk
mailto:sifa@dma.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
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