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TILLADELSE TIL BADEBRO 
 
Struer Kommune har den 26. november 2021 modtaget en ansøgning 
til badebro på matrikel 204a, Struer beliggende ved Sejlhusene 35 og 
37, 7700 Struer.  
På baggrund af vilkår og afvejning af hensyn i forhold til i bekendtgø-
relse om både- og badebroer § 2, stk. 11 meddeler Struer Kommune 
hermed tilladelse til den ansøgte badebro.  
Tilladelsen er alene meddelt efter bekendtgørelse om både- og bade-
broer § 2, stk. 1. 
Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendigt.  
Tilladelsen indebærer ikke, at Struer Kommune har sagt god for kon-
struktionens sikkerhed eller stabilitet.  

 
Vilkår  
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 

• Alt arbejde omkring badebroen skal ske i dagtimer. 

• Broen må kun benyttes som anløbsbro til joller og kajakker, 
ikke til fortøjning af joller og kajakker, som ikke benyttes. 

• Broen må ikke anvendes til motorbåde, sejlbåde eller lig-
nende.  

• Broen skal indpasses i landskabet og skal fremstå i neutrale 
naturfarver, og den må ikke give anledning til generende lys-
reflekser.  

• Broen må ikke møbleres og må ikke uden forudgående aftale 
med Søfartsstyrelsen forsynes med afmærkning eller belys-
ning. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at broen af-
mærkes for ejers regning.  

• Der skal være offentlig adgang til broen. Broen må ikke forsy-
nes med anordninger, der hindrer offentlighedens adgang, og 
der må ikke skiltes mod adgang.  

• Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens 
færdsel og opholdsret på og langs kajen.  
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• Bro og/eller pæle skal til enhver tid kunne erkendes over van-
det, således at der ikke sker påsejling.  

• Hvis broen delvist inddrages om vinteren, skal de til enhver tid 
yderste 4 pæle række mindst 2 meter over vandoverfladen. Er 
der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere 
end 10 cm op over eksisterende havbund. 

• Ansøger driver broen og er ansvarlige for den. Hvis der sker 
ændringer i dette, skal Struer Kommune orienteres herom.  

• I tilfælde af at broen ikke ønskes opsat et år, skal Struer Kom-
mune have besked om dette. Såfremt dette ikke sker, kan 
broen miste sin tilladelse, når den ikke opsættes hvert år. 

• Når broen er etableret, skal Struer Kommune underrettes 
herom.  

• Ved en permanent fjernelse af broen skal Struer Kommune 
underrettes herom.  

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år ef-
ter meddelelsen. 

• Badebroen skal vedligeholdes og fjernes på ejers regning. 
Dette tinglyses på ejendommen, foranlediges af ejer og på 
ejers regning, jf. bekendtgørelsen om bade og bådebroer § 3 
stk. 3. 

 
Baggrund 
Den ansøgte badebro placeres ud for matrikel 204a, Struer belig-
gende ved Sejlhusene 35 og 37, 7700 Struer.  

Broen vil bestå af 3 flydende broelementer af 6,4 meters længde 
(samlet længde ca. 20 meter) og en brede på 2 meter. Landgangen 
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er på ca. 5 meter og ca. 1 meter bred (se principtegning). Landgan-
gen vil blive monteret ca. halvvejs oppe på stensætningen og vil gå 
ned til flydebroen. Der vil blive støbt en trappe fra stien og ned til 
landgangen. 

Badebroen vil blive etableret i forlængelse af stien mellem Sejlhusene 
35 og 37 (matr.nr. 204a, Struer), se ca. placering nedenfor. 

 
Begrundelse 
Der er meddelt tilladelse til badebroen på baggrund af landskabshen-
syn, at naboerne ikke er indkommet med indsigelser imod projektet, 
samt at der vil være offentlig adgang til broen, og broen ikke vil hindre 
færdsel og ophold langs kajen. 
Grundejer bemærker, at badebroen ikke må benyttes af motorbåde, 
sejlbåde og lignende, hvilket også fremgår af vilkårene. 
 
Kommuneplan 2020 
I henhold til retningslinje nr. 40 i kommuneplanen skal badebroer 
fremstå harmonisk, og de må ikke skæmme kysten. 
Badebroen etableres i byzone og på kajkantens stensætning. Bade-
broen placeres tæt på boliger. 
Det vurderes, at badebroens dimensioner fremstår harmoniske med 
omgivelserne. Badebroen etableres med en bredde på 2 meter. Der 
kan meddeles tilladelse til en badebro med en bredde på mere end 
1,5 meter, da den ikke skæmmer de landskabelige værdier, da den 
etableres i byzone og langs kajen og ikke på en strand. 
 
Landskabelige påvirkninger og strandbeskyttelseslinje: 
Badebroen placeres i byzone i tilknytning til bebyggelse. Området er 
ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 
Det vurderes, at badebroen ikke vil have en væsentlig landskabelig 
påvirkning. 
 
Offentlighedens adgang og færdsel langs kysten: 
Badebroer efter Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer §2 stk. 1 
og 2 må ikke hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels og op-
holdsret efter naturbeskyttelseslovens § 22 og § 24. 
Badebroen vil blive placeret i forbindelse med en stensætning, hvor 
der over denne er en sti langs hele kysten. Bade og bådebroen vil 
ikke forhindre færdsel langs kysten. 
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Beskyttet natur: 
Området hvor badebroen ønskes opført er inden for Natur- og vildt re-
servat. Badebroen vurderes ikke at påvirke natur og vildtreservatet 
væsentlig. 
Der er ca. 160 meter til nærmeste naturbeskyttet område, som er ud 
og indløb/kanalen til Kilen. Badebroen vurderes ikke at påvirke den 
vand transport der er gennem kanalen. 
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter: 
Området, hvor badebroen ønskes opført, er placeret udenfor for Na-
tura 2000-området, der er cirka 1,5 km til nærmeste område (bilag 2). 
Badebroen vurderes at have en neutral effekt på udpegningsgrundla-
get for Natura 2000-området. Transport og færden til badebroen vil 
ikke ske i Natura 2000-områder og vil også have en neutral påvirk-
ning på Natura 2000-området. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets 
bilag IV-arter): 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 

- Spidssnudet frø 

- Stor vandsalamander 

- Strandtudse  

- Odder 

- Birkemus  

- Markfirben 

- Ulv 

- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skim-

mel-, langøret- og brunflagermus) 

Spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse lever alle i til-
knytning til vandhuller. Badebroen vil ikke ligge i tilknytning til vand-
huller, derfor vurderes badebroen at have en neutral effekt på disse. 
 
Odder kan muligvis forekomme. Den vurderes ikke at blive påvirket 
væsentlig af projektet, da odderen er nataktiv, og der er sat vilkår om, 
at alt arbejde kun må ske i dagtimerne. 
 
Birkemus vurderes ikke at blive påvirket, da badebroen vil blive sat på 
eksisterende stenskråning og derfra ud i vandet. 
 
Projektet vurderes ikke at påvirke markfirben, da bade og bådebroen 
vil blive placeret på eksisterende stenskråning. 
 
Ulve vurderes ikke at blive påvirket af projektet da de oftest sky og 
bade og bådebroen vil ikke påvirke ulven. 
 
Der forekommer flagermus i området, men projektet vurderes ikke at 
påvirke dem, da det ikke vil påvirke deres fourageringsområder eller 
levesteder, da området er nyopført og badebroen vil ligge på en lille 
del af vandspejlet på fjorden. 
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Den samlede vurdering på baggrund af Natura 2000-områder og bi-
lag IV-arter er, at badebroen vil have en neutral effekt på området. 
 
Konklusion 
Badebroen vil være til glæde for flere beboer i områder. Badebroen 
vil være en bro, hvor vandet frit kan løbe under, og derfor vil den ikke 
påvirker dynamikken væsentlig. 
Badebroen vil ligge i forbindelse med boligområde og stier. Det vur-
deres derfor at have en neutral påvirkning på landskabet. 
Badebroen vurderes samlet at påvirke området neutralt og et positivt 
tilbud for beboer og andre brugere af broen. 
 
Der er i høringsperioden af ansøgningen indkommet et svar, som er 
en positiv tilbagemelding fra en naboejendom. 
 
Klagevejledning  
Afgørelser truffet efter bekendtgørelsen om bade- og bådebroer (be-
kendtgørelse nr. 232 af 12.3. 2007, jfr. § 19 i lov om kystbeskyttelse, 
som ændret ved lov nr. 78 af 19.01. 2017) kan i medfør af § 4 påkla-
ges til Kystdirektoratet.  
En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af en-
hver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sa-
gen.  
Kommunens og Kystdirektoratets afgørelser efter § 2 kan påklages af 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen 
Danmark og Fritidshusejernes Landsforening, jf. lov om kystbeskyt-
telse § 18, stk. 2. 
Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Struer Kommune in-
den 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 31. marts 2021 kl. 
23:59. 
Klagen stiles til Kystdirektoratet og sendes til Struer Kommune på 
teknisk@struer.dk  
Struer Kommune sender klagen videre til Kystdirektoratet med kopi af 
sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev til Kysdirekto-
ratet.  
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der kla-
get rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes. Dog kan kommunen be-
stemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal 
iværksættes uanset rettidig klage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Josefine Emilie Søndergaard Gert 
 
 


