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Tilladelse til etablering af flydebro - Strandvejen 24 - matr. nr. 
56a, Lemvig Markjorder 
Lemvig Kommune har d. 6. maj 2022 modtaget ansøgning om etablering af 
bade- flydebro af Lemvig Roklub. 
 
Kommunes tilladelse er nødvendig, da bade- og bådebroer ikke må anbrin-
ges på søterritoriet uden tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven §16a, stk. 1 nr. 
2 LBK nr 705 af 29/05/2020. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til den ansøgte bade- flydebro i 
henhold til §2, stk. 1 i bekendtgørelse om bade- og bådebroer, bekendtgø-
relse nr. 232 af 12. marts 2007. 
 
Der er klagefrist på 4 uger fra offentliggørelse d. 20. september 2022, og til-
ladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Klagevejledning 
findes sidst i tilladelsen. 
 
Hvis der bliver klaget rettidigt over afgørelsen, har klagen opsættende virk-
ning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pieter Mogree 
Miljømedarbejder 
 
Kopi sendt til  

 Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig, lemvig@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Æ, 

dn@dn.dk 
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 
 Fritidshusejernes Landsforening, Niels Bohrs Alle 11, 2860 Søborg, sekre-

tariat@mitfritidshus.dk 
 Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 1358 København K. , in-

fo@ejendomsforeningen.dk 
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk 
 Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby, sfs@dma.dk 
 Geodatastyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København, gst@gst.dk 
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Vilkår for tilladelsen 
 
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 
 

1. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1 år efter da-
toen for denne afgørelse. 

2. Broen må kun benyttes som badebro/ anløbsbro for kajakker o.l. 
3. Broen skal være offentligt tilgængelig. 
4. Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og 

opholdsret. 
5. Broens placering må ikke ændres uden kommunens tilladelse. 
6. Broen kan overdrages sammen med ejendommen, hvis den nye ejer 

gøres bekendt med de vilkår, der er stillet i forbindelse med tilladel-
sen. 

7. Broens dimensioner og konstruktion må ikke ændres uden kommu-
nens tilladelse. 

8. Broen må ikke møbleres eller forsynes med læhegn uden forudgå-
ende tilladelse af kommunen. 

9. Det forudsættes, at konstruktionen opfylder Dansk Ingeniørfore-
nings norm for last på konstruktioner (DS410). 

10. Tilladelsen fritager ikke ejeren af broen fra et eventuelt civilretligt 
ansvar, der opstår som følge af broens tilstedeværelse og anvendel-
se. 

11. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort 
flag på en stage, der rækker mindst 2 m over vandoverfladen. 

12. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden forud-
gående aftale med Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan til enhver 
tid kræve, at broen afmærkes for ejers regning. 

13. Ejeren af broen skal holde denne i god og forsvarlig stand. Hvis den 
ødelægges og ikke straks genopføres, skal alle rester fjernes fuld-
stændigt. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 
1 år efter ødelæggelsen. Se i øvrigt vilkår om markering ovenfor. 

14. Kommunen kan kræve, at broen fjernes for ejers regning, hvis vilkå-
rene for tilladelsen ikke overholdes, eller hvis kommunen af anden 
grund skønner det nødvendigt. Det sidste kan blive aktuelt, hvis det 
viser sig, at broen har skadelige virkninger for kysten, eller hvis bro-
en fremtræder på en skæmmende måde. 

15. Fjernes broen permanent skal alle dele fjernes og efterfølgende skal 
kommunen underrettes. 
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placering og udformning af ny flydebro 
 

 
 
 

  



Side 4 af 6

Redegørelse for afgørelsen 
Lemvig Roklub har søgt om tilladelse til opførelse af en flydebro ud 
for matrikel 56a, Lemvig Markjorder- Flydebroen ønskes opført med det 
formål at give yderligere mulighed for isætning og optagning af klubbens 
kajakker, idet klubben oplever at den nuværende bro ikke er tilstrækkelig. 
Endvidere kan kajakbroen udstyres med et løftet håndtag, der kan bruges 
som hjælp til at komme ud af kajakken for personer med mindsket bevæ-
gelighed. Et sådan håndtag kan ikke sættes på den store flydebro, da der 
her skal være mulighed for at årene fra robådene kan glide hen over broen 
ved landgang. 
 
Den ansøgte flydebro består af en rampe på 4 x 3 meter som monteres 
med et vippebeslag på kanten af den betonbelagte bådplads og en bro del 
på 5 x 3 meter. Det samlede anlæg vil stikke omkring 10 m ud fra beton-
kanten, hvor vanddybden er på omkring 1 m ved normal vandstand. 
 
Landskabelig vurdering 
Bugten syd-vest for Lemvig Marina er en småstenet sandstrand. Stranden 
er på stedet er 10 - 20 meter bred og strækker sig fra roklubben vestpå hen 
mod vejen. 
Kommunen vurderer at den ansøgte flydebro vil fremstå som mindre for-
styrrende i landskabet. 
 
Kommunen vurderer at det frie udsyn fra og ind til kysten ikke bliver væ-
sentlig begrænset af den ansøgte flydebros udformning. 
 
Natura 2000 & Naturbeskyttelsesområder 
Roklubben ligger i den vestlige del af Lem Vig. Ca. 300 meter nord for om-
rådet ligger fuglebeskyttelsesområde F39 som er en del af Natura 2000 
område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
 
Området er ikke beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Fælles for de Bi-
lag IV arter som opholder sig i projektområdet er, at de kortvarig kan blive 
forstyrret, men at projektet, på baggrund af dets lille omfang, vurderes ikke 
at skade yngle- eller rasteområderne for de arter, der er optaget på bilag IV 
i Habitatdirektivet. 
 
Projektet inddrager ikke områder, der er yngle-, raste- eller fouragerings-
område for udpegningsarterne i Natura2000 områderne. 
 
Natura 2000-område nr. 28 består af fire Fuglebeskyttelsesområder (F23, 
F27, F28 og F39) samt Habitatområde nr. 28. Stranden ligger i Fuglebeskyt-
telsesområde F28 Nissum Bredning. Udpegningsgrundlaget for dette Fug-
lebeskyttelsesområde består af trækfuglene Hvinand samt Toppet skalle-
sluger. 
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Hvinand er en almindelig trækgæst i Danmark og yngler udelukkende i 
Gribskov Esrum Sø-området (i søer omgivet af løvskov). Hvinanden er ikke 
beskyttet af Fugledirektivet. Den er opført på den globale rødliste som ”ik-
ke truet”, på den danske rødliste som ”næsten truet” samt på den danske 
gulliste som ”national ansvarsart”.  
Toppet skallesluger er ret almindelig i Danmark, langs kyster og større fjor-
de. I Danmark yngler arten bl.a. i Vejlerne. Toppet skallesluger er ikke be-
skyttet af Fugledirektivet, den er opført på den globale og danske rødliste 
som ”ikke truet” og på den danske gulliste som ”national ansvarsart”. 
 
Kommunen vurderer at opførelse og drift af flydebroen ikke vil medføre 
forstyrrelse af de nævnte fuglearter. 
 
Habitatområde H28 er bl.a. udpeget for arterne spættet sæl samt odder. 
Spættet sæl og odder er beskyttet af Habitatdirektivets bilag II og IV, og 
odderen er desuden beskyttet af Bonn-konventionens liste II og 
CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag A. 
Odderen og spættet sæl kan ikke udelukkes at forekomme i området. 
 
Kommunen vurderer at opførsel og drift af flydebroen kan foregå uden at 
det betyder en væsentlig påvirkning af havpattedyr omkring roklubben. 
 
Strandbeskyttelse 
Området ved roklubben er omfattet af strandbeskyttelse, jf. §15 i Naturbe-
skyttelsesloven. 
Ønskes broen vinteropbevaret indenfor strandbeskyttelseslinjen, skal der 
søges dispensation dertil hos Kystdirektoratet. 
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Klagevejledning 
Der kan klages over Lemvig Kommunes afgørelse om tilladelse til opførelse 
af flydebroen ved roklubben. Klagen skal være skriftlig og sendes til Lemvig 
Kommune – teknik@lemvig.dk, der sender klagen med bemærkninger, den 
påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgø-
relsen videre til behandling hos Kystdirektoratet. 
 
Klageberettigede er ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrå-
det, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening og 
enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen jf. 
lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 4. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt ansøger. Klagen 
skal være kommunen i hænde inden kl. 24:00 ved klagefristens udløb. 
Ansøger vil blive underrettet, hvis der bliver indgivet klager. 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 må-
neder fra afgørelsens modtagelse. 


