
Vedtaget i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 07.03.16 

Vilkår for tilladelser til bade- og bådebroer på søterritoriet i Svendborg Kommune: 

 

 

Tilladelser gives på følgende vilkår: 

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

er dog tilladt at bade fra bådebroer. Med mindre andet fremgår af tilladelsen, må 

private bådebroer kun benyttes af ejeren af ejendommen og dennes husstand. 

Foreningers bådebroer må kun benyttes af foreningens medlemmer eller personer, der 

tilhører disses husstande.  

  

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 udvidelser 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 

brorester jf. pkt. 4 eller ikke efterkommer krav om fjernelse jf. foranstående afsnit, kan 

myndigheden foranledige broen fjernet, og udgifterne 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 opholdsret 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 eller gelænder, møbleres eller males i lyse eller 

stærke farver. Gelænder tillades kun ved særligt behov og efter konkret vurdering. 

 

9. Hvis broen er offentlig tilgængelig, skal den ved landfæste forsynes med en plakette fra 

Svendborg Kommune om offentlig adgang. 

 

10. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden forudgående aftale med 

Søfartsstyrelsen, der i øvrigt til enhver tid 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, 
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 at Svendborg Kommune med tilladelsen ikke har sagt god for konstruktionens 

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 rammerne af tilladelsen, 

skal dette meddeles kommunen, og efter aftale med kommunen, skal der fremsendes 

de nødvendige oplysninger 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. 
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