
Bilagsmateriale: Ansøgning om tilladelse til kystsikring, matrikel 4c 

Oversigtskort: Kortinfo – Svendborg Kommune.  

 

 



Oversigtskort med matrikelgrænser og luftfoto.  

Matriklen Troense Strandvej 4c, Bregninge, er markeret med rødt.  

 

Kystsikringsanlægget, der søges lovliggjort, er markeret med blåt.  

 

 

  



Foto af anlægget, der ønskes tilladelse til, skråfoto fra Svendborgsund, juni 2019.  

Som det fremgår af billederne, forhindrer anlægget ikke adgang til eller passage langs kyststrækningen. De 

tilstødende arealer påvirkes ikke i unødig grad. Naturområder, fredede områder og strandenge støder ikke 

op til området, jf. vedlagt anmelderskema for VVM-screening med afstandsangivelser, og påvirkes ikke af 

kystsikringen. Der er fri passage for vandstrømme, tidevand og sandflugt.  

Billeddokumentation i øvrigt.  

I mailkorrespondancen med Svendborg Kommune, Byg, Natur, Miljø, af 31. december 2020 er det oplyst, at 

vi ikke er bekendt med, hvorfor mur og skråningsbeskyttelse er etableret, hvornår den er etableret, om der 

er tilført sten siden anlæggets etablering og i givet fald hvornår og af hvem.  

Mur og beskyttelsen med sten er ikke ny. Som det fremgår af billeddokumentation nedenfor er både 

betonmur og stensætning etableret for mere end 65 år siden. Billederne er fra et familiefotoalbum, som 

efterfølgerne af den daværende ejer Lods Carl Holm så venligt har stillet til rådighed.  

Fotoalbum og vedlagte billeder tilhører Elisabeth Bramsen, som er barnebarn af den daværende ejer af 

Troense Strandvej 72 med tilhørende strandgrund (Lods Carl Holm). De vedlagte billeder er fra 1956 og det 

er også blevet os oplyst, at der i årene derefter altid har været en betydelig mængde store sten i tilknytning 

til betonmuren / på strandstykket.   

Siden vi overtog Troense Strandvej den 1. december 2017, er der ikke ændret ved muren og der er ikke tilført 

flere sten. Billederne i det tilgængelige billedmateriale (luftfoto) fra perioden 2011-2020 er vanskelig 

sammenlignelige bl.a. på grund af forskelle i vandstand, sandmængde og vegetation.  

  



Fotografier fra 1956 af matriklen fra kysten  

 

 

 

Snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg (næste side)  
 

Muren er af beton, er 11,90 meter lang, 0,9 meter høj og 22 cm i dyb. Afstand til strandhus = 3,4 meter. 

 

Skråningssikringens længde er 10,9 meter og 2 meter bred, med en hældning på ca. 35-40 grader. Topkoten 

for muren er 1,0 og bundkoten i stensætningen er 0,2. Stenene, der udgør skråningsbeskyttelsen, er sten af 

varierende størrelse.  
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