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Bådelauget ved Draget 

Att. Niels Jensen 

 

Mail sendt til: loneognielsjensen@gmail.com  
 

 

I får tilladelse til bådebroen ud for matrikel nr. 8a Enø By, Karrebæk. 

 

Kære Niels Jensen 

 

Du har på vegne af Bådelauget ved Draget søgt om fornyelse af jeres 

tilladelse til en bådebro ud for matrikel nr. 8a Enø By, Karrebæk. 

 

I får hermed fornyet tilladelsen, som beskrevet i jeres ansøgning. 

Tilladelsen er permanent, i behøver derfor ikke søge om fornyelse igen. 

 

I dette brev kan I læse om følgende punkter: 

 

 I får fornyelsen på disse vilkår 
 Kort om at klage 
 Husk også… 
 Sagens forløb 
 Lovens betydning og vores vurdering 
 Andre tilladelser 
 Lovgrundlag 

 

I får fornyelsen på disse vilkår:  

 Broen må i alt maksimum være 50 meter lang, dog kun ud til 1,5 
meters vanddybde målt ved broens ydre ende. Broens bredte må 
ikke overstige 1,5 meter. 

 
 Broen må maksimalt ligge 1 meter over daglig vandstand. 

 

 Broen skal overvejende være bygget i træ. 
 

 Der skal være nem passage forbi broen langs stranden. 
 

 Broen skal være offentligt tilgængelig og må benyttes af alle. 
Offentlig adgang gælder for kortvarigt ophold på broen i 
forbindelse med f.eks. badning eller anlægning med båd eller 
kajak. 

 

 Der må ikke opsættes flagstang, møbler, belysning, beklædning, 
sidebroer m.v. uden tilladelse fra kommunen. 

 
 Der må ikke fortøjes både til broen. 

 

 Af hensyn til fuglelivet skal broen tages ned mellem 1. oktober til 
15. april. De 4 yderste pæle skal være synlige til hver tid og række 
1-2 meter op over vandoverfladen. 

Center for Plan og Miljø 

Team Vand og Natur 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

Næstved 

4700 

5588 6190 

 

www.naestved.dk 

 

 

Dato 

09-05-2017 

 

Sagsnr. 

01.05.02-P25-3-17 

 

CVR-nr. 

 

 

Sagsbehandler 

Katarina Sophie Buyse 

+45 5588 6114 

ksbuy@naestved.dk 
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 Broens ejer skal vedligeholde broen, og sørge for, at den er i 

forsvarlig stand. I tilfælde af hel eller delvis ødelæggelse af broen, 
skal rester eller beskadigede dele fjernes omgående. 
 

 Broens brugere skal oplyses om, at landgang kun må ske til og fra 
broen, for ikke unødigt at beskadige naturlige yngle og 
opholdssteder for fugle i området. 

 

Kort om at klage 

Både I og en række andre kan klage til Kystdirektoratet. I skal klage senest 

den 07. juli 2017. 

 

Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev. 

 

Husk også… 

Kommunen har med denne tilladelse ikke godkendt konstruktionens 

sikkerhed eller stabilitet, og tilladelsen fritager ikke ejeren for et eventuelt 

civilretsligt ansvar, der måtte opstå i forbindelse med broens 

tilstedeværelse. 

 

Sagens forløb 

Vi modtog jeres ansøgning om fornyelse af tilladelse til bådebroen ud for 

matrikel nr. 8a Enø By, Karrebæk d. 10. marts 2017. 

 

I søger om fornyelse af en tilladelse givet af Kystdirektoratet i 2006 til 

fornyelse af en bådebro. 

  

Af tilladelsen fra 2006 fremgår at: 

 Der ikke må forekomme fortøjning til broen 
 

 Længde på broen skal overholdes, dvs. må ikke overstige 48 
meter 

 

 Det anbefales, at bestyrelsen informerer brugere om sejlads 
og landgang i området 

 

 Der er regler for medlems optagelse og mærkning af både 
 

 Tilladelsen forlænges med 10 år 
 

 Kystdirektoratet vurderer, at det ikke kan påvises, at det 
aktuelle broanlæg giver anledning til større forstyrrelser i det 
beskyttede område, end andre broanlæg eller både, kanoer og 
kajakker, der sættes i vand direkte fra kysten 

 

 Kystdirektoratet finder ikke grundlag for at tro, at fjernelsen af 
broen vil formindske antallet af både og sejlads i området, da 
broen kun anvendes til anløb 

 

Ansøgningen blev forelagt Farvandsvæsenet, Fiskeriinspektoratet i 

Roskilde, Storstrøms Amt og Næstved Kommune, hvortil der kom følgende 

kommentarer: 
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Storstrøms Amt d. 7. marts 2006: Broen er udført med sidebro, og 

forlænget til 48 meter og der sker fortøjning til broen. 

 Tilladelsen bør ikke opretholdes af hensyn til yngle- og rastefugle i 
Karrebæk Fjord. 

 

 Der er fare for spredning af sejleraktivitet fra Karrebæksminde 
havn til hele fjorden. 

 

 Der er i forvejen mange bade- og sejlermuligheder i området 
 

 Det vurderes at tilladelsen ikke bør forlænges 
 

Dansk Ornitologisk Forening:  

 Har ingen problemer med forlængelsen  
 

 Dog skal længden på broen overholdes, og der må ikke ske 
fortøjning 

 

 Landgang på Lindholm, Enø Overdrev og Dybsø er bekymrende – 
det forstyrrer hav-, fjord og dværgternerne i deres yngletid 

 

 Der opfordres til oplysning af befolkningen, om den skadelige 
virkning landgang kan have på fuglelivet 

 

Bådelauget ved Draget svarer på kommentarerne d. 18. marts 2006: 

 Broens længde og udformning har ikke ændret sig, der er dog 
anlagt adgangssti i trykimprægneret træ, som på luftfoto kan 
forveksles med bro 

 

 Et brofag er lagt på tværs i enden for at bære trappen 
 

 Det er kun muligt for kajakker og kanoer at sejle ind til kysterne 
ved Enø Overdrev og Dybsø fjord grundet det lave vand 
 

 Bådelauget tilbyder, at ophænge plakater eller videreformidle 
oplysningsmateriale til bådejerne i foreningen 
 

 

Nabohøring  

Der er ikke foretaget nabohøring  
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Billedet viser bådebroens placering på Enø. Bådebroen er markeret med 

rød. 

 

Vores vurdering 

Ifølge BEK nr. 896 af 21/06/2016 - Bekendtgørelse om administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder, er det Kystdirektoratet der laver 

vurderinger af påvirkninger på Natura 2000-områder på søterritoriet. 

Kystdirektoratet har meddelt kommunen pr. telefon den 1. maj 2017, at 

små anlæg, så som bade- og bådebroer, er af underordnet betydning, og 

at de derfor ikke vil vurdere deres indflydelse på Natura 2000-områder. 

 

Vi vurderer, ligesom Kystdirektoratet i 2006, at tilladelsen skal forlænges, 

da fjernelse af bådebroen ikke vil mindske antallet af både og sejlads i 

området, idet broen bruges til anløb, og der findes andre bådebroer i 

området.  

 

Derudover vurderer vi, at der ikke er nogen begrundelse for at vedligeholde 

kravet om at søge om fornyelse af tilladelsen hvert 10. år. Derfor gives der 

hermed en permanent tilladelse til bådebroen.   

 

Har i nogen spørgsmål 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Katarina Sophie Buyse 

Naturmedarbejder 
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Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

 

Bekendtgørelse om bade- 

og bådebroer 

BEK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade 

og bådebroer §§ 1 og 2 

Klager BEK 232 af 12. marts 2007 om bade og 

bådebroer § 4 

Kystbeskyttelsesloven 

 

BEK 79 af 19. januar 2017 af lov om 

kystbeskyttelse § 19 

Natura 2000 BEK 896 af 21. juni 2016 om 

administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter for så vidt angår 

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt 

etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet § 3  

 

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk  

 

Kopi er sendt til: 

Strandgårdens Grundejerforening, Strandgårdsvej 51, 4736 

Karrebæksminde, jmj@tappernoje-el.dk 

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K., mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

dnnaestved-sager@dn.dk, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 

4171 Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  fr@friluftsraadet.dk 

Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade2, 1358 København K, 

info@ejendomsforeningen.dk 

Fritidshusejernes Landsforening, Solbakkevej 60, 4700 Næstved, 

sekretariat@mitsommerhus.com 

 

Bilag 1 Klagevejledning 

Bilag 2 Oversigtskort 

 

 

http://www.retsinformation.dk/
mailto:jmj@tappernoje-el.dk
mailto:Miljøstyrelsen
mailto:mst@mst.dk
mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:sekretariat@mitsommerhus.com
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Bilag 1 Klagevejledning 

 

Klager skal behandles af Kystdirektoratet. Klagen sendes skriftligt til 

Næstved Kommune, som videresender klagen til Kystdirektoratet. 

 

Der er 4 ugers klagefrist fra den dag afgørelsen meddeles eller er 

offentliggjort i avisen. Det vil sige, at jeres klagefrist er d. 07. juli 2017. 

Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler 

derfor, 

 

Hvis der er klaget, gælder fornyelsen ikke, før sagen er afgjort hos 

Kystdirektoratet. 

 

De klageberettigede er: 

 ansøgeren 

 enhver, der må antages at have en væsentlig individuel 
interesse i sagen 

 Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, 
Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes 
Landsforening 

 

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
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Bilag 2 Oversigtskort 

 

 
Billedet viser bådebroens placering på Enø. Broen er markeret med rød 

cirkel.  

 

 

 
 

 

 


