
Fra: Trine Fomsgaard Schaltz <trfo@skivekommune.dk> 
Sendt: 13. oktober 2021 09:36 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: VS: Ansøgning om badebro i Virksund. 
Vedhæftede filer: Ansøgning badebro.docx; Tilbud EB Broen 02-06-2021.pdf 
 
Kategorier: Lilla 
 
Til Kystdirektoratet.  
  
Skive Kommune er usikre på, om denne ansøgte bro er af en så simpel karakter, at Kommune selv kan 
meddele tilladelsen til den, eller om det er en opgave for Kystdirektoratet. Vil I være venlige, at se på det 
forhold.  
  
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Fomsgaard Schaltz  
Cand.Scient. / Landskabsforv. 
 
Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Vand & Natur  
trfo@skivekommune.dk 
T: 9915 3656 
 

 
 

Rådhuspladsen 2 . Postboks 509 . 7800 Skive 
T: 9915 5500 . www.skive.dk 

Fra: Åse og Jens Kristian Toft <Aase-JensKr@outlook.dk>  
Sendt: 26. august 2021 09:43 
Til: Krista Kathrine Bernth <KKBE@skivekommune.dk> 
Emne: Ansøgning om badebro i Virksund. 
  
Hej Krista 
  
Her har du vores ansøgning om en ny badebro i Virksund. Hvis der er spørgsmål til projektet stiller jeg gerne 
op, og jeg håber virkelig på at du/i vil se positiv på vores plan, fordi det betyder så meget  for vores område. 
  
Mvh Jens Kristian Toft 
  
29630521 
  
Sendt fra Mail til Windows 
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mJA2p-0002DL-3P&i=57e1b682&c=EWDd-hbWL-3qg8PXtD5YYHgJBlhT-kboxg9Nk76ldgzkSI3tx7RemZXUjZ-qpr_3607ZajGTNsmZ2B-Qjwz5R_YHpBdThpAXa2xLoKJga0fENriFSfTOoBRHgux0dRZXKtxYVpe7W1wqY1AbqXcXs0AeFpFCIiYY-jIkrG2yr87K8yPcH9IbjZ5nlvUP-ypCzEkn-vEDSMJkojLGjBI6Kqy0EM1Q34jDolPJkCr8iW7Oynth9DFbDd0k1vWwzxbr


Skive den 25/8 2021 

 

Til Skive Kommune 

Att Skives tekniske forvaltning. 

 

Ansøgning. 

 

Bøstrup Strand Grundejerforening beliggende i Virksund ansøger med dette brev om  

tilladelse til at opstille en badebro på matriklen (matrikel 3v, Bøstrup By,  

Ørslevkloster) 

Broen er til erstatning for tidligere eksisterende badebro, som har været etableret  

samme sted, i mands minde. Faktisk blev den opstillet første gang i 1997 

Vores forhåbentlig kommende badebro er ikke en helt almindelig bro, som man  

også kan se på vedlagte bilag, og det er den ikke, fordi vi gerne vil have noget ganske  

særligt, og noget ikke så mange har. Derudover passer den rigtig fint til den vand  

dybde vi har herude. 

Placeringen af broen er på et sted, lige op af en sti som bliver brugt af rigtig mange,  

også folk ude fra, der så også har mulighed for ar slå sig ned, og nyde  

beliggenheden. 

Bøstrup Strands Grundejerforening omhandler 235 sommerhuse, hvor en del  

udlejes til turismen, hvorfor den nye bro vil kunne medvirke til at fremme  

turisterhvervet i Skive kommune. 

Vi vil gerne skabe et sted med plads til alle, både børn og ældre. Også de  

fritidsfiskere, der holder til på 

stedet kan sætte sig, og dele ud af deres historier, og dermed skabe en form for  

miljø dernede. 

 

Med venlig Hilsen 

Bøstrup Strand Grundejerforening 

Jens Kr. Toft 

29630521 
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Grundejerforeningen BSG 
7840 Højslev – Virksund 
Att. Jens Kristian Toft 
aase-jenskr@outlook.dk 

Tilbud 
55m med en radius 15m og platform 

 
tilbudsnummer: EB 29630521 02-06-2021 
Antal Art      I alt 
2 stk. Start brofag komplet 1,6m x 5,0m – FSC Fyr NTR-A   
9 stk.  Brofag radius 15m x 1,6m bred – FSC Fyr NTR-A 
1 stk.  Brofag radius 16,6m x 1,6m for platform – FSC Fyr NTR-A 
1 stk.  Endebæring 
1 stk.  Trappe 7 trin med rækværk i 1 side 
26 stk. 2” x 1,5m pløkke for 2 stk. pr. anker.  
1 stk.  Levering og montering 
 
1 stk. Totalbeløb ekskl. moms    kr.  185.600,00 
 
Tilvalg 
22 stk.  2” x 1,5m pløkke for 4 stk. pr. anker i vandet   kr.    22.000,00   
 
 
Levering: 
- Inkl. levering, efter nærmere aftale 2021.  
 
 
Montering: 
- Inkl. montering.   
- Højde over middelvandstand, efter kundes ønske f.eks. 1,0m. 
- Ifm. eventuel ordre leverer kunden vanddybder målt for hver 5 meter i hele broens længde, samt tidspunkt for måling.  
 
 
Betaling: 
- Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant.  
- Ved ordre faktureres 25% af totalbeløbet. Ved godkendt aflevering faktureres restbeløbet.  
- Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt. 
  
 
Garanti samt tilladelse til etablering og placering: 
- Der ydes 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. For yderligere information se ”Standard Garanti for EB Broen”.   
- Kunden er blevet gjort opmærksom at man skal have tilladelse til etablering af bro, medmindre andet er aftalt og fremgår af dette 
  tilbud er det alene kundens ansvar at opnå tilladelse til etablering.    
- NBC Marine indhenter oplysninger fra ledningsejerregistret – evt. indmåling af berørte ledninger eller andre udgifter forbundet  
  med dette er ikke inkluderet i prisen. 
  
 
Andet:  
- Indtil ordre kan priser og betingelser ændres uden forudgående varsel.  
- NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Andreasen 
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Principtegningen er ikke målfast 
 

- forankring med 2 pløkke pr. anker 
 

 
 
 
 

- TILVALG forankring med 4 pløkke pr. anker 
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Placering på luftfoto 
- ikke målfast 
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Lignende bro 
1,6m bred 

 

 

 
 

Lignende bro med radius 15m 
 

 


