DN Svendborg
Dato: 1. september, 2016

Att.
Kystdirektoratet
/Jeppe Bech Carlsen
Højbovej 1
7620 Lemvig
Vedr. lovliggørelse af flåde ud for Kirkestræde, matr. nr. 116f, Thurø By, Thurø, Svendborg
Kommune. KDI 16/00190
DN Svendborg har følgende bemærkninger til sagen:
Vi finder ikke at behovet for et klubhus til bådelauget på dette sted er nødvendigt.
Flåden har karakter af et skur, som ligeså kunne ligge på land, hvilket også gør at vi betegner
dette som en bygning, som sandsynligvis aldrig ville opnå dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen, som er gældende på land på denne lokalitet.
I ansøgningen nævnes at bygningen benyttes til omklædning af fiskere og helårsbadere,
hvilket gør bygningen til en form for klubhus, uanset, hvor mange der er plads til af gangen i
selve bygningen.
I den forbindelse må det påpeges at der inden for kort afstand fra lokaliteten, findes en
offentligt tilgængelig badestrand med omklædningsmuligheder, som også kan benyttes af
helårsbadere. Hvad angår behovet for omklædning for fritidsfiskere, finder vi ikke dette
relevant, idet en sådan omklædning kan foregå hjemme og derfor ikke behøver at foregå i et
klubhus.
Det påpeges i ansøgningen at bygningen ikke tager udsigt fra nogen, men dette er vi ikke
enige i. Bygningen kan ses på lang afstand fra begge sider af kysten, og er desuden forsynet
med udendørslys, der gør den særdeles synlig om aftenen og bidrager til unødig lysforurening.
Ifølge DN Svendborgs opfattelse er bygningen opført som en erstatning for en anden bygning,
som lå på land tæt ved denne bygning – og vi anser forsøget på at lovliggøre denne flydende
bygning, som et forsøg på at omgå lovgivningen som der ligger bag strandbeskyttelseslinjen
på lokaliteten.
Vi må desuden påpege at der er risiko for at en sådan lovliggørelse kan danne præcedens og
andre bådelaug vil følge en lignende praksis med at opføre en bygning på pontoner og kalde
det en flåde ved at udstyre det med en gammel påhængsmotor. I DN Svendborgs øjne er der
tale om kystbyggeri, som det er nødvendigt at være påpasselig med.
Bedste hilsener
René Lund Chetronoch
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