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Afgørelse efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer 
 
Struer Kommune har den 14. juni 2022 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til etablering af en badebro ved ejendommen matr.nr. 12mo, 
Struer beliggende nær Vralden 85a, 7600 Struer (figur 1). Da der er 
tale om en simpel badebro følger afgørelsen bekendtgørelse om 
bade- og bådebroer1. 
 
Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af en bade-
bro ved ejendommen efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer § 
2, stk. 12. Tilladelsen er alene meddelt efter bekendtgørelse om både- 
og badebroer § 2, stk. 1. Tilladelser efter anden lovgivning kan være 
nødvendigt.  

 

 
Figur 1 - Placering af badebro (pink streg). 

 

 
1 BKG 2007-03-27 nr. 232 Bade og Bådebroer 
2 BKG 2007-03-27 nr. 232 Bade og Bådebroer 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Badebroen skal følge det ansøgte vedr. placering, dimensio-
ner og materiale og som beskrevet under ”Baggrund” herun-
der 

• Alt arbejde omkring badebroen skal ske i dagtimerne. 

• Broen må kun bruges som badebro, og der må derfor ikke ske 
fortøjning af joller, både, kajakker og lignende til broen. 

• Der skal være adgang til badebroen for offentligheden til kort-
varige ophold på broen på eget ansvar. Derfor må broen ikke 
forsynes med anordninger, der hindrer offentlighedens ad-
gang, og der må ikke skiltes mod adgang.  

• Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens 
færdsel og opholdsret på og langs kysten.  

• Bro skal til enhver tid kunne erkendes over vandet, således at 
der ikke sker påsejling. 

• Når broen tages ned om vinteren skal bærestolper og bro-
dækket afmonteres så det kun er ankerkopperne der stikker 
op over havbunden. 

• Haveforeningen Fjordglimt driver broen og er ansvarlige for at 
den er i god og forsvarlig stand. Ejer afholder også udgifter 
forbundet med vedligeholdelsen og fjernelsen. Hvis der sker 
ændringer i ejerforhold, skal Struer Kommune orienteres 
herom.  

• 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.  

• Udvidelse eller væsentlige ændringer af broen kræver skriftlig 
tilladelse fra Struer Kommune. 

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

• Tilladelsen udløber hvis broen ikke opsættes i 3 på hinanden 
efterfølgende år. 

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

• Den gamle badebro og rester herfra der lå ca. 60 meter syd 
for den nye placering skal være helt fjernet. 

• Vilkårene tinglyses for ejers regning jf. §3, stk. 3 i bekendtgø-
relsen for bade- og bådebroer3. 

 
Ansøger står selv for tinglysningen af vilkårene inkl. udarbejdelse af 
tinglysningsdokument og rids. Ansøger skal dog indsende tingslys-
ningsdokument og rids til teknisk@struer.dk til godkendelse inden 
broen opsættes. 
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet4.  

 
3 BKG 2007-03-27 nr. 232 Bade og Bådebroer 
4 §4, stk. 6 & 7 i BKG 2007-03-27 nr. 232 Bade og Bådebroer 

mailto:teknisk@struer.dk
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Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 03-03-2023 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter, at den 
er meddelt5. 

Baggrund 

I ønsker at etablere en simpel badebro som erstatning for en tidligere 
badebro. Badebroen er en pælebro, er 20 meter lang og ca. 1,5 me-
ter bred. For enden vil der være en mindre platform på 3,5 x 5 meter 
hvor en stige vil være monteret. Broen forankres for hver 5 meter i 
hele broens længde. Den bærende konstruktion er varmegalvaniseret 
stål, mens brodækket er FSC fyr. Broen vil være ca. 1 meter over 
middelvandstanden. 
Broen tages ned om vinteren, og når bærestolperne er afmonteret 
stikker der 15 cm af forankringen op over havbunden. 
 

Orientering 

Der er forud for denne afgørelse ikke foretaget orientering af naboer 
efter §3, stk. 2 i bekendtgørelsen om bade- og bådebroer, da Struer 
Kommune har vurderet at afgørelsen er af underordnet betydning. 
Vurderingen er truffet ud fra at der er tale om en badebro som erstat-
ning for en tidligere badebro i samme område, som nu er fjernet (figur 
2). Den tidligere badebro lå ca. 60 meter syd for den nye placering, 
og Struer Kommune vurderer at adgangsvejen til den nye badebro er 
den samme som for den gamle, og at den nye badebro ikke vil føre til 
mere færdsel.  
 

 
Figur 2 – Placering af den nye bro sammenlignet med den tidligere badebro. 

 

 
5 Kommuneplan 2020, retningslinje 40 

http://www.struer.dk/
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Begrundelse 

Struer Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til etable-
ring af den ansøgte badebro på den ønskede placering da der ikke er 
nogle væsentlige interesser der taler imod dette. 
 
Kommuneplanramme og lokalplan 
Området er en del af kommuneplanrammen 1 R 5 ”Vrald Odde”. Den 
generelle anvendelse for området er rekreativt område, og mere spe-
cifikt til koloni- og nyttehaver, nærrekreativt område, støjende fritids-
anlæg og rensningsanlæg. Det betyder at områdets anvendelse bl.a. 
fastlægges til rekreativt formål såsom rekreative anlæg. En tilladelse 
til en badebro i området vurderes derfor at falde indenfor kommune-
planrammen. 
Områder er ligeledes en del af lokalplan L143. Lokalplanen regulerer 
ikke opsætning af badebroer i området. 
 
Landskabelige påvirkninger og strandbeskyttelseslinje 
Området hvor badebroen ønskes placeret er markeret som by- og 
sommerhusområde i kommuneplanen, og jf. retningslinje 40 heri skal 
der minimum være 200 meter mellem bade- og bådebroer for at kyst-
strækningen ikke skæmmes. Nærmeste badebro er 230 meter syd for 
den ønskede placering af badebroen, og det ansøgte projekt vurde-
res derfor ikke at være i konflikt med retningslinjen fra kommunepla-
nen. 
Området ligger indenfor kystnærhedszonen. Formålet med denne ud-
pegning er at bevare den åbne og ubebyggede kyststrækning, og om-
råderne her skal søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg 
som ikke er afhængig af kystnærhed. En badebro vurderes ikke at 
være i konflikt med denne udpegning grundet den større afstand til 
nærmeste badebro og at der er tale om en erstatning for en tidligere 
badebro i området.  
Området er markeret som værdifuldt kulturmiljø nemlig som ”Koloni-
haven Fjordglimt”. En badebro på den ønskede placering vurderes at 
falde naturligt ind i kolonihavemiljøet grundet den større afstand til 
nærmeste badebro, og grundet materialevalget for broen. 
 
Grundvand 
Området hvor badebroen skal etableres er indenfor udpegningen 
”drikkevandsinteresser”. Da projektet drejer sig om en badebro vurde-
rer Struer Kommune at projektet ikke er i konflikt med denne udpeg-
ning. 
 
Erosion langs kysten 
Hvor badebroen ønskes placeret er der kun lille erosion fra kysten. 
En tilladelse til badebroen vurderes derfor ikke at være i konflikt med 
dette. 
 
Offentlighedens adgang og færdsel langs kysten 
Der vil være offentlig adgang til badebroen, og den vil ikke hindre 
færdsel langs kysten. Placeringen af broen er nær haveforeningens 
fælleshus, hvor der er gode parkeringsforhold for fremtidige brugere 
af badebroen. 
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Klimatilpasning og samlet oversvømmelse (KTP 2020) 
Området langs kysten vil fremadrettet opleve større og hyppigere 
oversvømmelser. Da det konkrete projekt omhandler en simpel bade-
bro, vurderes det at der kan gives tilladelse på trods af de fremtidige 
oversvømmelser ved kysten. 
 
VVM-screening 
Kystanlæg der kan ændre kystlinjerne, såsom høfder og moler, er 
omfattet af bilag 2 pkt. 10 k i miljøvurderingsloven6 og er derfor omfat-
tet kravet om screening for væsentlig indvirkning på miljø jf. §16 i mil-
jøvurderingsloven. 
Den aktuelle badebro er dog konstrueret som en åben pælebro, hvor 
der er fri vandgennemstrømning. Struer Kommune vurderer derfor at 
det konkrete projekt ikke er omfattet bilag 2 pkt. 10 k i miljøvurde-
ringsloven da broens konstruktion ikke vurderes at kunne ændre kyst-
linjen og ikke kan sidestilles med de nævnte eksempler (høfder, mo-
ler og lignende). Derudover ses badebroen ikke at være omfattet af 
miljøvurderingslovens andre punkter i bilag 2 eller i bilag 1, og derud-
over ikke forventes at have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
Struer Kommune vurderer derfor at projektet ikke er omfattet af kravet 
om screening for væsentlig indvirkning på miljø i miljøvurderingslo-
ven. 
 
Natur 
Ved behandling af ansøgninger om bade- og bådebroer skal natur og 
miljømæssige interesser også vurderes, evt. med hjælp fra naturgrup-
pen: 

• Natura 2000 

• Habitat 

• § 3 områder 

• Vådområder osv. 

• Projektets virkning på miljøet – der kan være krav om VVM] 
 
Der er ca. 700 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område nr. 62 ”Venø, Venø Sund”) og ca. 170 m 
til nærmeste naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 
(her strandeng). Det er Struer Kommunes vurdering, at ansøgte pro-
jekt ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder herunder vil være til hindre for at gun-
stig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. Vurderingen er truf-
fet på baggrund af afstanden til naturområderne samt at der er tale 
om en simpel badebro. 
 
Bilag IV-arter 
Habitatdirektivet forpligtiger til en streng beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgø-
relsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at ar-
terne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og yngle-
steder ikke beskadiges eller ødelægges.  
 

 
6 LBKG 2023-01-03 nr 4 
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Vurderingen af, om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal 
ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk 
funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:  
- Spidssnudet frø  
- Stor vandsalamander  
- Strandtudse  
- Odder  
- Birkemus  
- Markfirben  
- Ulv  
- Bæver 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 
langøret- og brunflagermus) 
 
Da både spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse lever i 
eller nær vandhuller og -samlinger og projektet ikke er i nærheden af 
denne naturtype vurderes det at projektet vil have en neutral effekt på 
disse arter. Derudover er det også med i betragtningen at der er tale 
om en badebro. 
 
Oddere lever i tilknytning til vådområder, og kan findes i både stille-
stående og rindende salt- og ferskvand. Den er nataktiv, mens den 
tilbringer dagen i huler i brinker, eller under buske, træer og lignende.  
Der er tidligere blevet registreret oddere ved Struer by, og det kan 
derfor ikke udelukkes at denne arter også vil kunne findes nær pro-
jektområdet. Da projektet omhandler en badebro, og da etableringen 
af denne jf. vilkår kun må foregå i dagtimerne, vurderes det at projek-
tet vil have en neutral effekt på denne art. 
 
Birkemus kan findes i forskellige naturtyper, bl.a. strandenge. Grun-
det afstanden til nærmeste strandeng vurderes det at projektet vil 
have en neutral effekt på birkemus. Med i den vurdering er også at 
der er tale om en badebro, og at der ikke er nogle oplagte leve- og 
ynglesteder nær broens placering. 
 
Markfirben findes på forskellige åbne, varme og solrige lokaliteter her-
under på strandenge. På baggrund at projektets karakter samt afstan-
den til denne naturtyper vurderes det at projektet vil have en neutral 
effekt på markfirben.  
 
Det kan ikke udelukkes at strejfende ulve vil kunne finde forbi matrik-
len, men grundet karakteren af projektet vurderes det ikke at kunne 
påvirke arten. 
 
Bævere findes nær vandløb og søer. Grundet afstanden til disse na-
turtyper og at der er tale om en badebro vurderes det at projektet vil 
have en neutral effekt på denne art.  
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Der er ifm. en tidligere flagermuskortlægning i Struer Kommune fun-
det mindre flagermusaktivitet i Struer by. Det kan derfor ikke udeluk-
kes at der findes flagermus nær projektområdet, men da der er tale 
om en badebro vurderes det at projektet vil have en neutral effekt på 
flagermusarterne. 
 
Struer Kommune vurderer at etableringen af badebroen og den af-
ledte brug heraf ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på bilag 
IV-arter. 
 
Konklusion 
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
til blandt andet natur, miljø, landskab og kulturhistorie samt omkring-
boende. Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan 
meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 

 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: helle.lyng@sarpsborg-
vej.dk 
Friluftsrådet - e-mail: fr@friluftsraadet.dk  
EjendomDanmark – e-mail: info@ejd.dk  
Fritidshusejernes Landsforening – e-mail: sekretariat@mitfritids-
hus.dk  
Kystdirektoratet – e-mail: kdi@kyst.dk  
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Søfartsstyrelsen - e-mail: sfs@dma.dk  
Geodatastyrelsen - e-mail: gst@gst.dk  
Slots- og kulturstyrelsen - e-mail: post@slks.dk 
Naturstyrelsen - e-mail: nst@nst.dk 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Christensen 
Biolog 
Struer Kommune 
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BILAG TIL AFGØRELSE  

KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING 

Denne afgørelse er truffet efter §2, stk. 1 jf. bekendtgørelsen om 
bade- og bådebroer (BKG 2007-03-27 nr. 232). Afgørelser truffet efter 
bekendtgørelsen kan i medfør af §4 påklages til kystdirektoratet. 
 
Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Struer Kommune in-
den 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort7.  
Klagen skal være modtaget senest 31-03-2023 kl. 23:59. En klage 
over afgørelsen har opsættende virkning8. 
 
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 klage9. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. lov om kystbeskyttelse §18b, 
stk. 1. 
 
 
 
 

 
7 Jf. §4, stk. 6 i BKG 2007-03-27 nr. 232 
8 Jf. §4, stk. 7 i BKG 2007-03-27 nr. 232 
9 Jf. §4, stk. 7 i BKG 2007-03-27 nr. 232 
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