Center for Miljø og teknik
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby

01.11.2020

Att. Natursagsbehandler, Mette Nyerup Nielsen

Ansøgning om opførelse af ny offentlig badebro ud til Nyrupbugten ved Odsherred Kommunes
redningsvej, som er beliggende overfor Astavej og mellem nr. 3B og nr. 5 på Klint Strandvej.

I forlængelse af tidligere dialog på skrift og ved telefonsamtale fremsendes hermed den endelige ansøgning
til opførelse af en ny badebro ud til Nyrupbugten ved eks. redningsvej, beliggende overfor Astavej og
mellem nr. 3B og nr. 5 på Klint Strandvej.
Der er på nuværende tidspunkt etableret et brolaug vedrørende etablering af badebroen. Lauget står
desuden for vedligeholdelse, samt opsætning og nedtagning af badebroen, herunder også vinteropbevaring
hos en gårdmand i Nyrup eller hos Carlsberg, som har tilbudt, at vi kan opbevare broen frit på deres
fællesareal mod vandet på Klint Strandvej 1A og 1B. Broen vil være sat op i badesæson fra 1. april til 20.
oktober, dvs. fra påske til efterårsferien.
Broen leveres fra firmaet Modulbro og består af en 33,5 m lang badebro i 1,5 m bredde i en højde af max
1,50 m over normal havoverflade.
Da stranden er meget foranderlig ud til Nyrupbugten, er der taget hensyn, til at stranden kan gå fra at være
en delvis sandstrand til den ugen efter optræder med store blotlagte sten langt op på strandfladen. Derfor
er broen er beregnet til at gå to moduler af 3 meter ind på stranden. Hermed sikres en let offentlig adgang
til broen, men også en god og passage på langs af stranden, da godt ¾ af stranden er fri ud for broen.
Broen udformes med to ekstra platforme på 1,5 X 3m, som placeres med en platform yderst på broen og en
lavereliggende børneplatform/krabbebro midt på broen. Begge områder udføres med en skridsikker
trappe, der går ned i vandet. Se endvidere vedlagte tegning fra Modulbro.
Broens konstruktive materiale udføres af havvandsbestandigt aluminium. Brobelægning udføres af sibirisk
lærketræ, rækværk af aluminium og med håndliste i mahogni.
Vi er opmærksom på at opsætning af særlige skilte indenfor strandbeskyttelseslinjen kan kræve
dispensation fra Kystdirektoratet. Men i vores tilfælde har vi tænkt på at følge skiltning som på badebroen
ved Klint Havn, som vi går ud fra er godkendt af Odsherred Kommune. Dvs. et skilt på ca. 40 x 50 cm, der
henviser til regler for brug af broen og med evt. sponsorlogo nederst. Alternativt kan sponsorlogo sættes på
dækket i lighed med firmalogo fra Modulbro.

Vi er endvidere bevist om, at Odsherred Kommunes Trafikteam har svaret, at det jf. Færdselslovens § 28 er
forbudt at standse og parkere, hvis det medfører fare eller ulempe for færdslen. Vejanlægget har en
bredde på ca. 3,5 meter ekskl. rabatarealer og med et matrikulært vejudlæg på lidt over 9 meters bredde
(kortopmåling). Trafikteamet kan således ikke på stående fod sige noget om, hvorvidt der vil kunne ske en
parkering i rabatten, uden at dette nødvendigvis er til hinder for færdslen.
De vil derfor overveje, hvorvidt der rent faktisk er et problem, før de ansøger om politiets samtykke til
yderligere færdselsregulering
Området bag badebroen har et naturligt opland på ca. 550 sommerhuse, som alle får glæde af badebroen.
Heraf er i alt interesserede 103 husstande (incl. medlemmer). Hjemmeside nyrupbadebro.dk
På nuværende tidspunkt er der etableret et brolaug med 82 medlemmer, med følgende bestyrelse:
•

Formand:
Lars Reinau
Astavej 13
Mail: lars.reinau@tdcadsl.dk
Telefon: 23 45 34 21

•

Næstformand:
Ole Toustrup
Klint Strandvej 3 B
Mail: ole@toustrup.dk
Telefon: 21 72 04 00

•

Kasserer:
Torben Møltoft Christensen
Klint Strandvej 22
Mail: torbenchristensen@mail.dk
Tlf: 23 46 07 56

•

Bestyrelsesmedlem:
Lars Fjordbak
Astavej 18
Mail: larslarsen1967@gmail.com
Tlf: 26 16 16 48

•

Bestyrelsesmedlem:
Peer Jeppesen
Klint Strandvej 3A
Mail: PTJ@henninglarsen.com
Tlf: 27 15 02 25

