Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens, tlf. 64 74 74 74

Dato

07.06.2021

Ansøgning om opførelse om bade- og bådebroer
Ansøger
Navn

Brian Jensen

Adresse

Brunshusevej 61

E-mail

brian.jensen@lavazza.com

Telefon

22303474

Matrikelnummer

3u

Ejerlav

Brydegaard By, Dreslette 390352

Hvem ejer arealet ned til vandet?

Ansøger

Til hvilket formål skal broen benyttes (fx
badebro, bådebro mv.)?

Badebro

Hvem og hvor mange der forventes at benytte
broen?

Bro med offentlig adgang - i sommerperioden gættes på 10-20
personer

Længde:

15 meter

Bredde:

130 cm

Højde over daglig vandstand ved yderenden:

125 cm

Vær opmærksom på at:
- broens længde må maksimalt være 50 meter målt fra kystlinjen (dog kun ud til en vanddybde på 1,5 meter).
- broens bredde må maksimalt være 1,5 meter inklusiv bropælene.
- broens højde må maksimalt være 1,5 meter over højeste daglige vandstand.
Materialevalg

træ

Farvevalg

naturfarvet

Indtages bro og pæle om vinteren?

Nej

Afstand til nærmeste offentlig ejede badebro:

estimeret til ca 300 m

Afstand til nærmeste private badebro:

50 m

Nødvendige bilag
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Bilag
Kort eller luftfoto hvorpå broens placering er indtegnet
- Ansøgning - badebro Brunshuse - Juni 2021.pdf
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Kvittering for Ansøgning om opførelse om bade- og bådebroer
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: R8BM45S
Sendt d.: 07.06.2021 kl. 14:46
Besked fra kommunen: Tak for din ansøgning, som nu er videresendt til Miljø og Natur. Du vil høre nærmere, når din
ansøgning er behandlet. Når ansøgningen er behandlet, vil du modtage svar i Digital Post, hvis du er tilmeldt.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, kan du kontakte Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.
Med venlig hilsen
Assens Kommune

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Telefonnummer: 64747399
E-mailadresse: www.assens.dk/kontakt/dpo
Som kommune behandler vi dagligt persondata som en del af vores arbejde. Hvis du har spørgsmål til vores
håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata
eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som
fagområderne træffer.
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller har brug for hjælp til udfyldelsen, kan du kontakte Assens Kommune på
tlf. 64 74 74 74.
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