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Zoneinddeling af kystlinje i forhold til bade- og bådebroer i Svendborg Kommune 

 

Generelle betragtninger 

Svendborg Kommune er en udpræget kystkommune med en 179 km lang varieret kystlinje 

med en hel del uberørte kyststrækninger med bl.a. badestrande, klinter, strandenge, nor og 

holme, som er vigtige levesteder for mange dyr og planter, men også med kyststrækninger 

præget af kystnær bebyggelse, havne, broer osv……. 

 

I kommunen er der et aktivt maritimt friluftsliv, hvilket bl.a. har resulteret i, at der ved en del 

kyststrækninger er etableret et betydeligt antal havne og broer. Antallet af broer har, ligesom i 

resten af landet, været stærkt stigende i de senere år. 

 

Bade- og bådebroer er meget synlige og dominerende elementer i kystlandskabet. Kommunen 

er derfor opmærksom på, at etablering af flere bade- og bådebroer kan indvirke på 

mulighederne for en samordnet udnyttelse af en kyststrækning og for den måde, hvorpå en 

hensigtsmæssig kystpleje kan udøves, bl.a. ud fra rekreative og æstetiske hensyn. 

 

For også i fremtiden at kunne opleve ”uberørte” kyststrækninger tilstræbes det, at kommunen 

– i lighed med hvad der gælder for den øvrige lovgivning, der styrer udviklingen af 

kystområdet – fastholder en stram og konsekvent regional styring på området. 

 

I denne sammenhæng skelner Svendborg Kommune mellem ”uberørte kyststrækninger” – 

med få eller ingen broer, som ønskes friholdt for nye broer, og andre kyststrækninger med 

mange broer eller områder udpeget som blå støttepunkter, hvor der ved behov kan tillades 

nye broer. 

 

Zoneinddeling af kysten 

For at sikre en konsekvent og ensartet administrationspraksis har Miljø og Teknik udarbejdet 

overordnede generelle retningslinjer for hvor og hvordan kommunen kan meddele tilladelse til 

at etablere nye eller renovere/udbygge eksisterende private og fælles bade- og bådebroer ud 

fra en zoneinddeling af kysten. Områder med havne og moleanlæg administreres af 

Kystdirektoratet og er derfor ikke markeret med en zonefarve. 

 

Kommunens kyststrækninger er inddelt i fire zoner:  

Grøn zone = Strækninger, hvor der må etableres nye broer. 

Gul zone = Strækninger, hvor der i begrænset omfang må etableres nye broer. 

Rød zone = Strækninger, hvor der ikke må etableres nye broer. 

Blå zone = Strækninger, hvor der må etableres bro med kajakfaciliteter (blå støttepunkter). 

 

Strækninger, hvor der må etableres nye broer (grøn zone) 

- Strækninger, hvor der i forvejen er mange broer.  

Her kan der meddeles tilladelse til at etablere nye bade- og bådebroer.  

 

Strækninger, hvor der i begrænset omfang må etableres nye broer (gul zone) 

- Strækninger, hvor der i forvejen er få eller ingen broer.  

Her kan der i begrænset omfang meddeles tilladelse til at etablere offentlige badebroer.  

 

Strækninger, hvor der ikke må etableres nye broer (rød zone) 

- Strækninger, der ligger indenfor Natura 2000 område (Internationalt 

naturbeskyttelsesområde = Ramsar, EF fuglebeskyttelsesområde og EF habitatområde). 

Her kan der ikke meddeles tilladelse til at etablere nye bade- og bådebroer. 

 

- Strækninger, der ifølge Regionplan 2005- er udpeget som særlige biologiske/geologiske 

interesseområder samt konceptområde og kystnærhedszone (udpeget med henblik på 

at beskytte det danske kystlandskab, hvis udstrækning og variation er enestående i 
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Europa, og for at sikre en bevarelse af kysternes karakter og helhed).  

Her kan der ikke meddeles tilladelse til at etablere nye bade- og bådebroer. 

 

- Strækninger med åben og ”uberørt kyst” uden eksisterende broer.  

Her kan der ikke meddeles tilladelse til at etablere nye bade- og bådebroer. 

 

Strækninger, hvor der må etableres ny bro med kajakfaciliteter (blå zone) 

- Strækninger, hvor der kan etableres blå støttepunkt for det maritime friluftsliv og 

turisme, og hvor der ikke tilsidesættes andre væsentlige samfundsmæssige interesser 

som for eksempel uberørt natur og kulturmiljøer.  

Her kan der meddeles tilladelse til en badebro med kajakfaciliteter.  
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