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JOURNALNUMMER
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TILLADELSE TIL BADEBRO UD FOR SOLGÅRDSPARKEN
Matr.nr. 53be Strøby by, Strøby
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening har den 15. marts 2021 søgt om tilladelse til etablering af en offentlig tilgængelige badebro på matr.nr. 53be Strøby by,
Strøby ud for Solgårdsparken, Stevnsvej 26, 4600 Køge.
Broens placering og udformning fremgår af bilag 1. Stevns Kommune har som ejer af
matriklen givet fuldmagt til Strøby Egede Borger- og Grundejerforening til at etablere
og vedligeholde badebroen på det offentlige areal.
Ifølge kystbeskyttelsesloven må bade- og bådebroer ikke anbringes på søterritoriet
uden tilladelse1.

Afgørelse
Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte badebro i henhold til §
2, stk. 1 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer2.

Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2
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Broen må kun benyttes som badebro med offentlig adgang.
Broen skal etableres som beskrevet i denne tilladelse og placeres jævnfør
vedlagte oversigtsplan.
Broens nuværende dimensioner og konstruktion må ikke ændres uden kommunens tilladelse. Broen må ikke møbleres eller forsynes med læhegn.
Broens dæk og stel skal tages ind fra oktober til april og må ikke opbevares på
stranden.
Broen må ikke hindre offentlighedens færdsel og ophold på stranden.
Der må ikke sættes forbudsskilte op eller etableres adgangshæmmende tiltag i
forbindelse med broen.

Kystbeskyttelsesloven § 16a, stk. 1 nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020)
Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer
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7.
8.

9.
10.

Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning.
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening skal holde broen i god og forsvarlig stand. Hvis den ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 2
år efter ødelæggelsen
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening skal sende færdigmelding og foto
af broen til Stevns Kommune, senest 3 uger efter at broen er etableret.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udgang af 2022.

Tilladelsen fritager ikke Strøby Egede Borger- og Grundejerforening for et eventuelt
civilretligt ansvar, der opstår som følge af broens tilstedeværelse og anvendelse.
Tilladelsen kan påklages og derfor træder tilladelsen først i kraft, når klagefristen er
udløbet. Se klagevejledning side 3. Hvis der bliver klaget rettidigt over afgørelsen,
har klagen opsættende virkning.

Beskrivelse
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening søger om tilladelse til at opføre en badebro med offentlig adgang.
Badebroen er en traditionel badebro bestående af enkeltfag og separate ben, længde på max. 25 meter og max 1 meter bred. Broens højde over daglig vande er ca.
0,8 m. Der er ingen brohoveder eller lignende. Broen er med rækværk i metal. Broens dæk er lavet i træ og broens stel er i stål.
Broen vil starte ca. 5 meter fra strandkant og er placeret lidt øst for nedgangen til
stranden ved (se vedlagte oversigtskort).
Broen (dæk og stel) sættes ud i april og tages ind igen senest i oktober måned. Broens dæk opbevares om vinteren på græsarealet ovenfor stranden.

Vurdering
Broen overholder Stevns Kommunes retningslinjer for badebroer vedtaget af Naturog Miljøudvalget i juni 2009. Desuden er det en offentlig tilgængelig badebro, på en
strækning, hvor der i forvejen ikke er badebroer.
Det er derfor administrationens vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte badebro.

Høring og offentliggørelse
Ansøgningen og udkast til tilladelsen har været sendt i høring fra den 18. marts til
den 6. april 2021. Ansøgningen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i
samme periode.
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Der er ikke indkommet bemærkninger til tilladelsen i forbindelse med høringen og offentliggørelsen af ansøgningen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages
at have en væsentlig individuel interesse i sagen, samt Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark og Fritidshusejernes Landsforening.
En eventuel klage skal sendes skriftligt til Stevns Kommune (tekmil@stevns.dk), som
videresender klagen til Kystdirektoratet.
Klageperioden er på 4 uger. Fristen for at klage er den 7. maj 2021.
Stevns Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.
Venlig hilsen

Bent Hummelmose
Kyst- og klimamedarbejder
5657 5037
BentHumm@stevns.dk

Persondata
I forbindelse med dette brev skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere om en række
detaljer i vores behandling og oplyse om jeres rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Vi har pligt til at oplyse, at kommunen registrerer oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på
det oplyste eller som samarbejder med kommunen. I har efter databeskyttelsesforordningen
ret til at vide, hvilke oplysninger, kommunen behandler om jer. I kan desuden kræve forkerte
oplysninger rettet.
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Bilag: Oversigtsplan og tværsnit

Oversigtsplan. Matr.nr. 53be Strøby by, Strøby.

Broen er max 25 m lang og max 1 m bred.
Skråfoto af tilsvarende badebro

Broen er med et gelænder i metal.
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