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Tilladelse til etablering af en ny fælles badebro ved Aarøsund ved matrikel 687
Hajstrup, Øsby
Afgørelse
Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at der må opsættes en 2 meter bred og 20 meter
lang bade- og bådebro på stranden hvor den gamle bro har stået og ud for, matr.nr. 687
Hajstrup, Øsby.
Der er tale om en bro med stolper af azobé træ og et brodække og vanger af trykimprægneret
fyrretræ klasse A. Broen er udstyret med et brohoved på ca. 4 m2. Der vil være et landfæste på
ca. 4 m med en trappe fra stranden op til broen med tre trin. Der vil også være en trætrappe til
vandet fra brohovedet. Broen fremstår i naturfarver.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 1 år efter, den er givet.

Vilkår
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1.
2.
3.

Udformningen og etableringen af broen skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.
Der må ikke uden Kommunens tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af broen.
Broen skal indpasses i landskabet og skal fremstå i neutrale naturfarver, og den må ikke give
anledning til generende lysreflekser.
4. Broen må ikke møbleres og må ikke uden forudgående aftale med Søfartsstyrelsen forsynes med
afmærkning eller belysning. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at broen afmærkes for ejers
regning.
5. Der skal være offentlig adgang til broen. Broen må ikke forsynes med anordninger, der hindrer
offentlighedens adgang, og der må ikke skiltes mod adgang.
6. Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsel og opholdsret på og langs stranden.
7. Bro og/eller pæle skal til enhver tid kunne erkendes over vandet, så der ikke sker påsejling.
8. Aarøsund Bynævn er ansvarlig for broen. Hvis der sker ændringer heri, skal Haderslev Kommune
orienteres.
9. Broens ejer/ansvarlige forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
10. Anlægget eller dele heraf kan Kommunen/Kystdirektoratet kræve fjernet, for ejers regning, såfremt:
•
Anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.
•
Anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks fjernes og ikke senest et år
efter ødelæggelse genetableres, eller

•

Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

11. Når broen er etableret, skal Haderslev Kommune underrettes om det og snarest herefter tilsendes
kortmateriale, der viser broens nøjagtige placering.
12. Ved en permanent fjernelse af broen skal Haderslev Kommune underrettes om det. Herudover skal
broen fjernes i sin helhed fra søterritoriet inkl. eventuelle pæle.

Kommunen skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår
ikke måtte blive opfyldt.

Af miljøhensyn opfordrer kommunen til, at der benyttes miljøvenlige byggematerialer (FSC- eller PEFCcertificeret træ) til bro og bropæle, og at man ved maling eller efterbehandling af disse undgår produkter,
der er faremærkede som miljøfarlige.

Begrundelse for afgørelsen
Haderslev Kommune har truffet afgørelsen om at det kan etableres en badebro som ansøgt på baggrund
af oplysninger, som er beskrevet i redegørelse og vurderinger.
Der er ved afgørelsen særligt lagt vægt på:
•
At formålet med badebroen er at forbedre de rekreative muligheder i området for den bredde
offentlighed.
•
At der ikke er væsentlige hensyn som taler imod projektet.
•
Indkomne høringssvar

Sagsfremstilling
Ansøgning
Jørn Mejer og Christian Debel Jacobsen har på vegne af Aarøsund Bynævn ved ansøgning af d. 2.
februar 2021 søgt om tilladelse til at opføre en ny fælles badebro ud for matrikel 687 Hajstrup,
Øsby med samme placering som den gamle bro. Ansøgningen med tegninger og kort ses i bilag
5.
Broen skal være 2 m bred og 20 m lang med et landfæste på 2-5 m med tre trappetrin og et
brohoved på ca. 4 m2 hvorfra der skal være en badetrappe. Hele konstruktionen skal bestå af træ,
hvor pæle er af azobetræ, mens resten er af trykimprægneret fyrretræ, klasse A. Pælene vil være
15 cm i diameter og vil stå 40 cm op over brodækket. Vanddybden vil være ca. 1,4 m ved broens
yderste ende og broen vil stå ca. 1 m over vandoverfladen. Broen er udelukkende søgt som en
fælles badebro og der forventes at være 1000 brugere af den.
Den etableres med samme placering som den gamle bro, på et offentligt kommunalt areal, ud
for matrikel 687 Hajstrup, Øsby.
Ønsket om en ny badebro begrundes med, at den gamle bro er forlist i 2018/2019.
Kort og luftfoto over broens påtænkte beliggenhed samt foto af stedet, hvor broen etableres, ses i bilag 1
og 3.
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Nabohøring og høring af andre myndigheder
Ansøgningen har været sendt i nabohøring fra d. 17. februar til d. 1. marts 2021 hos de nærmeste naboer til
broen. Der er ikke indkommet bemærkninger til den ansøgte bro i den forbindelse.
Ansøgningen har også d. 16. februar 2021 været forelagt Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen og MST for en
udtalelse.
Søfartsstyrelsen har d. 16/02 svaret, at det ser ud til at broen er beliggende inden for et kabelfelt.
Inden for kabelfeltet er der så vidt vides både kabler og rør. Ramning af pæle mv inden for et kabelfelt
forudsætter en accept fra kabelejeren.
Haderslev Kommune har erfaret, at det er TDC kabler, som findes i området og har d. 16/02 sendt en
forespørgsel til TDC-kabelservice. Den 25.02 har TDC svaret, at der ikke er nogen problemer med at
etablere en ny bro på stedet.
Kystdirektoratet har d. 4. marts udtalt at de ikke har nogen bemærkninger til broen, som den er ansøgt,
heller ikke i forhold til strandbeskyttelseslinjen, da den konkrete bro stort set kun er et anliggende på
søterritoriet. Det blev dog påpeget at pælene, som fremgår på brotegningen som fortøjningspæle og den
firkantede sauna på stranden er forhold, som skal behandles af Kystdirektoratet. I forhold til dette har
Haderslev kommune videregivet, at de tegnede fortøjningspæle er en fejl.
Miljøstyrelsen har ikke meldt tilbage.

Kommunens vurdering
Kyststrækningen ejes af Haderslev Kommune. Aarøsund Bynævn bliver ejere af og ansvarlige for den nye
fælles badebro.
Der er så vidt Haderslev kommune har kunnet fremsøge ikke nogen tilladelse til den bro som er
forgængeren til den ansøgte. Den forliste bro på ca. 15 meters længde kan på luftfoto erkendes på stedet
tilbage fra 1989 og frem til 2020 og i 1973 og 1975 ses en ca. 5 m bro på stranden, som må være
forgængeren til den forliste bro. Der har således været en bro på stranden fra 1973 til 2020, hvor den dog
er svær at identificere på luftfoto fra 1985. Jævnfør et historisk cirkulære om bade-og bådebroer fra d. 2.
april 1984, fremgår det, at private broer opført før 1975, hvor lovgivningen om bade bådebroer første gang
trådte i kraft, kan betragtes som lovlige selv om der ikke er givet tilladelse til broens etablering. Dette gør
ikke broen lovlig, idet den er udskiftet undervejs, men tilkendegiver at hvis der var søgt om tilladelse ville
man sandsynligvis have fået den.
Broen er ansøgt til at være 2 m bred og 20 m lang med et brohoved på ca. 2 x 2 m og et landfæste på ca.
4-5 m, hvor der er tre trappetrin op på broen.
Den gamle bro på stedet har været ca. 15 m lang. Begrundelsen for at den nye bro skal være længere er at
undgå en for stejl trappe ved stranden og hænger sammen med at broen har et landdække på 4-5 m. Den
nye bro bliver således ikke væsentligt længere end den gamle.
Området er i den kommende kommuneplan, KP21, er udlagt som bevaringsværdigt landskab. I KP17, som
stadig er gældende, er området ikke udlagt som bevaringsværdigt landskab., Hvorvidt anlæggelsen af den
nye bro vil have en negativ påvirkning på landskabet er gennemgået. Der er tale om en relativ enkel bro i
naturfarver, som med materialevalg og størrelse vurderes at falde godt ind i landskabet. Den vil erstatte en
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eksisterende bro og vil ligge indenfor en lille vig i nærheden af færgehavn og bymæssig bebyggelse med
beboelsesejendomme og sommerhuse. Det vurderes at broen ikke vil have nogen væsentlig landskabelig
betydning, hverken fra vand siden eller fra land.
Der findes ikke andre broer på stranden ved Årøsund og broen vil ikke vanskeliggøre almenhedens
færdsels- og opholdsret på stranden.
Beskyttet natur, Natura 2000 og bilag IV arter
Planer og projekter, der ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for et internationalt
naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres evt. virkning på de naturtyper
og arter, som Natura 2000 området er udpeget for at bevare. Samtidig skal planer og projekter vurderes
med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Hvis det vurderes at projektet kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal der foretages en
konsekvensvurdering af projektets virkning.
Den ansøgte bro placeres i Natura 2000 området nr. 112 Lillebælt- se bilag 2. Det består både af
Habitatområde nr. 96 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 47,
Udpegningsgrundlaget for områderne er:
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Området indenfor stranden hvor broen skal placeres er § 3 strandeng jf. naturbeskyttelsesloven og også
kortlagt strandeng, som er på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Selve stranden på ca. 15-20
meters bredde er ikke beskyttet natur og broens placering på siden af en mindre pynt på stranden berører
ikke den kortlagte eller beskyttede natur direkte. Den beskyttede og kortlagte strandengsnatur langs med
stranden er her forstyrret af beliggenheden ved byen og havnen og strandens mange gæster. Da der altid
(siden 1973) har været en badebro på stedet vurderes det, at strandgæster, som vil benytte den ansøgte
nye bro, ikke vil medføre at strandengens naturtilstand ændres eller at naturtypens bevaringsstatus
påvirkes negativt. Der er i øvrigt også etableret en fast sti langs kysten sydpå til Gammelbro Campingplads,
som indgår i naturtypen. Der findes ingen registreringer af bilag IV arter i området.
Haderslev Kommune har i denne sag vurderet at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af
Natura 2000-området eller bilag IV arter. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering.
Sammenfatning
Haderslev kommune vurderer, at der ikke er væsentlige hensyn der taler imod anlæggelse af den ansøgte
badebro. Den strider ikke mod de landskabelige interesser, naturinteresser eller kommunens retningslinjer
og mål mht. etablering af bade- og bådebroer.
Samtidig understøtter anlæggelsen af broen kommunens mål om at understøtte og arbejde for at forbedre
de rekreative oplevelser ved kystvandene.

Lovgrundlag og Haderslev Kommunes retningslinjer
Tilladelsen er givet efter § 2 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12.03. 2007).
Med bekendtgørelse om bade- og bådebroer har Transport- og Energiministeriet jf. § 16a stk. 1 og 2 og § 19
i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020) med senere ændringer) bemyndiget
kommunalbestyrelsen til at behandle ansøgninger om bade- og bådebroer.
Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse.
Bade- og bådebroer må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og
opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.
I henhold til § 3 i ”Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af
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visse anlæg på søterritoriet” (BEK nr. 654 af 19/05/2020) skal kommunen vurdere om projektet kan påvirke
Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

Øvrigt indhold i tilladelsen
Det præciseres, at Haderslev Kommune ved en tilladelse ikke har sagt god for konstruktionens sikkerhed
eller stabilitet, og at tilladelsen ikke fritager ejeren for et eventuelt civilretligt ansvar, der måtte opstå i
forbindelse med broens tilstedeværelse.
Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være
nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside,
https://blivhoerthaderslev.dk/hoeringer/ den 12. marts 2021.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet indenfor 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Se vedlagte
klagevejledning i bilag 4.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af offentlighedslovens § 7 er mulighed for
aktindsigt i sagen. Ligeledes skal kommunen efter persondataloven gøre opmærksom på, at dine
henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune.
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Birgitte Myrtue
Natursagsbehandler
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Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Luftfoto med broens placering.
Kortbilag med broens placering i forhold til beskyttet natur
Fotos fra besigtigelse
Klagevejledning
Ansøgning med bilag

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Nærmeste naboer
Peter og Lene Therkelsen
Michael Bork
Dorte N. og Palle Petersen
Klageberettigede:
Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk
Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby, sfs@dma.dk
Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby, gst@gst.dk
Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk
Friluftsrådet, soenderjylland@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, v/ Martin Martinsen, m.martinsen@mail.tele.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnhaderslev-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, v/ Bent Karlsson, bent.karlsson1@outlook.dk
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Bilag 1. Luftfoto med broens placering.

Den nye bro skal stå hvor den gamle, som ses på stranden er placeret.
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Bilag 2. Kortbilag med broens placering i forhold til beskyttet natur jf. NBL

Luftfoto 2020. Nord er mod venstre. Broens placering hvor den gamle bro står. Der findes beskyttet strandeng
på arealet indenfor stranden, hvor broen ønskes placeret.

Side 9 af 19

Nord mod venstre. Broens placering i Natura 2000 fuglebeskyttelses- og habitatområde.
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Kortlagt strandeng i Natura 2000 vist med rød skravering. Broen skimtes lidt nord for pynten.
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Bilag 3. Foto fra besigtigelsen på stranden februar 2021. Badebroen forventes
placeret, hvor der tidligere har været en bro.

Fotoretning syd, taget fra færgebroen. Broen ønskes placeret længst væk i billedet i nærheden af pyntens
spids.

Fotoretning syd. Broen skal placeres i nærheden af pyntens spids.
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Fotoretning nord. Broen skal placeres på den anden side af pynten.
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Bilag 4. Klagevejledning
Bekendtgørelse om bade- og bådebroer (Lov om kystbeskyttelse)
Afgørelser truffet efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer (bekendtgørelse nr. 232 af 12.3.2007, jfr. §§
16a og 19 i lov om kystbeskyttelse, som ændret ved LBK nr. 705 af 29.05.2020) kan i medfør af § 4 påklages
til Kystdirektoratet.
En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en
væsentlig individuel interesse i sagen.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2 kan endvidere påklages af:
•
•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Ejendomsforeningen i Danmark
Fritidshusejernes Landsforening

Klagen skal være skriftlig og være modtaget af Haderslev Kommune inden 4 uger efter, at afgørelsen er
offentliggjort. For afgørelser, der ikke offentliggøres, regnes fristen fra den dato, hvor afgørelsen er
modtaget.
Klagen stiles til Kystdirektoratet og sendes til Haderslev Kommune på mail: naturogvand@haderslev.dk
Haderslev Kommune sender klagen videre til Kystdirektoratet med kopi af sagens akter. Du vil modtage
kopi af kommunens brev til Kysdirektoratet.
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke
udnyttes. Dog kan kommunen bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal
iværksættes uanset rettidig klage.
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Bilag 5. Ansøgning
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Tegning af bro og foto af brotype:
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Brosnit:
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Tegning af brokonstruktion:

Tegning vanddybder:
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Luftfoto med broens placering
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