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1. Dokumentationsrapportens indhold og sammenfatning af undersøgelsens 

analyse og konklusion 

Denne rapport indeholder oversigter og dokumentation i forbindelse med en undersøgelse af kommunal 

praksis for tilladelser til bade- og bådebroer på søterritoriet. Desuden indeholder den en samling af udvalgte 

kommunale administrationsgrundlag. Disse kan eventuelt tjene som inspiration for kommunernes 

udarbejdelse eller revision af administrationsgrundlag for tilladelser til bade- og bådebroer. 

Undersøgelsen af den kommunale praksis er gennemført ved aktindsigt i 31 kommuners afgørelser fra 2018 

vedrørende bade- og bådebroer på søterritoriet samt eventuelle politiske administrationsgrundlag for den type 

sagers behandling. Derudover er der suppleret med en undersøgelse af Kystdirektoratets praksis i relation til 

offentlighedens adgang til bade- og bådebroer. Som grundlag for denne del er der bedt om aktindsigt i 

Kystdirektoratets afgørelser vedrørende bade- og bådebroer i 2018 og 2019. 

Analysen af de kommunale administrationsgrundlag og konkrete afgørelser viser, at der hos kommunerne er 

forskellige opfattelser af, om der er en almindelig offentlig adgangsret til bade- og bådebroer eller ej. Den 

viser også, at der i de kommuner, der ikke antager en almindelig adgangsret, er stor variation i praksis med 

hensyn til at stille vilkår om offentlighedens adgang i de konkrete afgørelser.  

Med hensyn til Kystdirektoratets afgørelser i klagesager viser analysen af de sager, der indgår i 

undersøgelsen, at Kystdirektoratet ikke prøver det kommunale skøn for så vidt angår vilkår om 

offentlighedens adgang. 

Analyse, konklusion og anbefalinger er publiceret i artiklen Offentlig adgang til bade- og bådebroer: på sikker 

grund eller dybt vand? Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Miljø, der udgives af DJØF Forlag. I artiklen findes 

en uddybende analyse af retsgrundlaget for de kommunale afgørelser, herunder mulighederne for at stille 

vilkår. Desuden analyseres de kommunale afgørelser og administrationsgrundlag, herunder anbefalinger til 

kommunernes udarbejdelse af administrationsgrundlag. Endelig indeholder artiklen enkelte anbefalinger til en 

eventuel lovrevision. 
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2. Oversigt over kommuner, der er indgået i undersøgelsen 

Der er rettet henvendelse til 31 kommuner, svarende til de kommuner, der er indgået i feltundersøgelsen af 

hindringer for befolkningens adgang til naturen, gennemført i forbindelse med projektet Barrierer for 

offentlighedens adgang til naturen. De 31 kommuner er udvalgt på baggrund af en række kriterier, hvorom 

der henvises til rapporten Hindringer for befolkningens adgang til naturen – Feltundersøgelse 2019.1 Ud af de 

31 kommuner er der indgået afgørelser fra 11 kommuner og der er indgået administrationsgrundlag fra 13 

kommuner (tabel 1).  

Tabel 1: Kommuner der indgår i undersøgelsen  

Kommuner der er rettet 
henvendelse til  

Indgår med afgørelser i 
undersøgelsen 

Indgår med administrationsgrundlag 
i undersøgelsen 

Favrskov 
 

 

Fredensborg X X 

Frederikshavn  X  

Gribskov X X 

Hillerød   

Høje Taastrup   

Kerteminde X X 

Jammerbugt   

Køge X  

Langeland  X 

Lejre X X 

Lolland  X 

Mariagerfjord  X 

Nordfyn   

Odder  X 

Odsherred  X 

Ringkøbing-Skjern   

Skive X  

Sorø   

Svendborg X X 

Syddjurs X X 

Sønderborg X X 

Thisted   

Tønder   

Varde    

Vejle X X 

Vesthimmerland    

Viborg   

Vordingborg   

Aalborg    

Sum: 31 11 13 

                                                
1 Jensen, F. S., Olafsson, A. S., Caspersen, O. H. & Præstholm, S. (2020). Hindringer for befolkningens 
adgang til naturen – Feltundersøgelse 2019. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns 
Universitet. 
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3. Oversigt over kommunale afgørelser, der er indgået i undersøgelsen 

Der indgår i alt 32 afgørelser i undersøgelsen fra i alt 11 kommuner (tabel 2). Alle afgørelserne er fra 2018. 

Tabel 2: Oversigt over kommunale afgørelser, der indgår i undersøgelsen 

Kommunenavn Kommunens sags-/journalnr. 

Fredensborg  18/24660 

Frederikshavn  GEO-2018-00401 

Gribskov  04.18-10-A00-2-18 

Kerteminde  

440-2018-97712 

440-2018-2418 

440-2017-10879 

Sagsnr ikke opgivet 

Køge  2018-019011 

Lejre  
18/8946 

17/4338 

Skive  

779-2018-18583 

779-2018-4082 

779-2018-19096 

779-2018-17200 

Svendborg  

17/28856 

17/29802 

17/17544 

16/11069 

18/9018 

18/19253 

17/26548 

18/19264 

18/24764 

17/2846 

16/19040 

18/1667 

17/11442 

Syddjurs  18/30449 

Sønderborg  
18/15544 

18/23191 

Vejle 
04.18.10-P19-1-18 

04.18.10-P19-3-18 

Sum: 32 
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4. Oversigt over Kystdirektoratets afgørelser, der er indgået i undersøgelsen 

Der indgår i alt 12 afgørelser fra Kystdirektoratet i undersøgelsen. Afgørelserne udgør samtlige 

Kystdirektoratets afgørelser vedrørende bade og bådebroer i 2018 og 2019. Der er alene tale om sager, hvor 

Kystdirektoratet er klageinstans. 

Afgørelsens sagsnr. 

18/00120 

18/00189 

18/00733 

18/01373 

18/02129 

18/02533 

18/02897 

18/02988 

18/03196 

19/00094 

19/00170 

19/01265 

Sum:  12 
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5. Gengivelse af kommunale administrationsgrundlag, der er indgået i 

undersøgelsen 

Følgende kommuners administrationsgrundlag indgår i undersøgelsen: Fredensborg, Gribskov, Kerteminde, 

Langeland, Lejre, Lolland, Mariagerfjord, Odder, Odsherred, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg og Vejle.  

Kommunernes administrationsgrundlag gengives i nævnte rækkefølge. 

En del af administrationsgrundlagene er udskrevet fra kommunernes hjemmesider, og opsætningen kan 

afvige fra den originale version på hjemmesiden. Hvor kommunenavnet ikke fremgår tydeligt af første side er 

det indsat med blå skrift efterfølgende. 



Vedtaget af Fredensborg Kommune, UdvalgetMiljø- og t
Miljø- og Teknikudvalget i Fredensborg 
Kommune besluttede på sit møde 
d. 10-06-2008 at følge det tidligere 
Frederiksborg Amts retningslinjer for 
opsætning af bade- og bådebroer 
langs Øresund



Opdateret 27. juni 2018

Vejledning til ansøgning om
Etablering af badebroer i Gribskov Kommune

Ansøgninger om opsætning af badebroer behandles ud fra Lovbekendtgørelse 
nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, samt 
Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til Naturen, Lov om 
Naturbeskyttelse, Kapitel 4, §22. Gribskov Kommune kan kun behandle 
ansøgninger om broer af træ og etableret på pæle. Ansøgning om andre typer 
broer skal behandles i Kystdirektoratet. 

Gribskov Kommune har vedtaget retningslinjer for administration af 

badebroer langs kommunes kyststrækning samt søbredder. 

Retningslinjerne gælder opsætning af private, fællesprivate og 

offentlige badebroer:

· Der kan kun gives tilladelse til broer af træ, uden platforme, etableret på 
pæle. 

· På større offentligt tilgængelige badeområder kan der gives tilladelse til 
broer med platforme, såfremt de kan indpasse uden gene for 
omgivelserne.

· Broens landfæste må ikke nå længere ind på kysten end kystlinjen ved
· daglig vande.
· Der må ikke placeres borde, bænke, fortøjningspæle eller lignende på
· broen.
· Der skal være et dokumenteret behov for broen.
· Der skal være min. 300 m. til nærmeste badebro.
· Broen må ikke være mere end 50 m. lang.
· Ansøgeren skal være bekendt med, at der er offentlig adgang på 

badebroen, samt at ejer har erstatningspligt, hvis brugere kommer til 
skade på grund af dårlig udførelse eller mangelfuld vedligeholdelse.

Sagerne vurderes naturligvis ud fra den konkrete ansøgning og afgørelserne 
træffes med udgangspunkt i et individuelt skøn i hver enkel sag.



Opdateret 27. juni 2018

Ansøgning om badebro skal indeholde følgende:

· Et kort i målestok 1:25000 hvor den planlagte bro er indtegnet.

· Ejendommens matrikelnummer.

· Oplysninger om ejeres retlige adgang til kystarealet.

· Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet.

· Plantegning af broen.

· Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og 

vanddybde langs broen.

· Oplysninger om materialevalg.

· Oplysninger om hvorvidt bro og pæle tages ind i vinterperioden.

Ansøgningen sendes til tms@gribskov.dk.

Anden lovgivning

· Evt. ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges 
hos Kystdirektoratet.

· Søges der om opførelse af badebroer på fredede arealer høres 
Fredningsnævnet i sagsbehandlingen.

· Forbuddet mod skiltning i det åbne land (Lov om Naturbeskyttelse, 
Kapitel 3, §21) gælder også for badebroer.



Retningslinjer til behandling af ansøgninger om opsætning af bade- og bådebroer

Sagsnr.: S2017-17361 Dok.nr.: D2019-29696

Sagsfremstilling

Det kræver tilladelse ved kommunen at anbringe bade- og bådebroer på søterritoriet. Kerte-
minde Kommune har ca. 150 km kyststrækning – inkl. Kerteminde Fjord/Kertinge Nor og 
Odense Fjord. I Kerteminde Fjord/Kertinge Fjord står bade- og bådebroer tæt på nogle stræk-
ninger, idet hver ejendom har sin egen bro. Administrationen modtager hver år 2 – 4 stk. an-
søgningen om tilladelse til opsætning af nye bade- og bådebroer, hovedsageligt ud for private 
sommerhusgrunde.
Kommunens kyststrækning på Hindsholm og ud mod Storebælt har stor landskabelig og rekre-
ativ værdi for kommunen. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og of-
fentlighedens adgang til at gå en tur langs stranden, når der sættes bade- og bådebroer op.
I 2017 udarbejdede administrationen et forslag til retningslinjer for behandling af ansøgninger 
om tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer for bedre at kunne bevare de åbne kyst-
strækninger og begrænse antallet af nye bade- og bådebroer, samt for at sikre, at de broer, 
der gives tilladelse til, er af en æstetisk høj kvalitet og er indtænkt i landskabet og det om-
kringliggende miljø.
Retningslinjerne er tænkt som en vejledning til borgere og sagsbehandlere og ikke som faste 
regler. De danner udgangspunkt for kommunens sagsbehandling, idet afgørelser fortsat skal 
begrundes i forhold til den konkrete ansøgning og med udgangspunkt i et konkret skøn. I vur-
deringen skal indgå landskabelige hensyn, nabohensyn og adgangsforhold.
Retningslinjerne opererer med 3 tilladelseszoner for kommunens kyster (jf. kortbilag):
Tilladelseszone (Grøn):
Omfatter bebyggede kystområder, hvor private og fælles bade- og bådebroer er almindelige og 
typiske for området. Her vil der som udgangspunkt blive givet tilladelse til at bygge nye bade- 
og bådebroer. Broerne skal tilpasses landskabet og må ikke virke dominerende i forhold til 
landskabet og de omkringliggende broer, dvs. nye broer skal tilpasses de omkringliggende 
broer mht. størrelse, længde og højde over vandoverfalden. Desuden skal der tages hensyn til 
udsyn for naboer.
Betinget zone (Gul):
Omfatter strækninger med få broer, der typisk er fællesbroer ved offentlige badestrande, fæl-
lesarealer til campingpladser, sommerhus- og boligområder eller strækninger udpeget som 
sårbart kystkulturmiljø. Her kan der forventes tilladelse til at bygge fællesbroer med offentlig 
adgang. Ved eventuel tilladelse skal der tages hensyn til kultur- og landskabsværdierne, og 
derfor skal der være en rimelig afstand på min 500 m mellem broerne.
Friholdelseszone (Rød):
Omfatter kyststrækninger, hvor der i dag er få eller ingen bade- og bådebroer. Der er tale om 
kystrækninger i særligt landskabelige og sårbare landskabsområder og Natura 2000-områder. 
Her vil der som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til nye bade- og bådebroer. Undtagel-
sesvis kan der, af hensyn til erhvervs- og maritime interesser, gives tilladelse til nye bade- og 
bådebroer.
Generelle retningslinjer:
• Der gives ikke tilladelse til opsætning af private bade- og bådebroer ud for offentlige area-

ler.
• Der må som udgangspunkt kun meddeles tilladelse til mindre broer. Ved mindre broer for-

stås: Enkeltbroer ud fra kysten med en længde på op til 25 meter (dog kun ud til en vand-
dybde på 1,5 meter i forhold til daglig vandstand), en bredde på 1,5 meter, inkl. pæle med 
en højde på maks. 0,5 m over brodæk, og en højde på max. 1,2 meter over højeste dag-
lige vandstand.

• Opsætning af nye broer i Kerteminde Fjord vest for Langebro ud for beboelser ved Lille-
stranden og Odensevej kan sættes op langs kysten ud for flere ejendomme, men skal til-
passes nærliggende eksisterende broer mht. højde, bredde, højde af pæle mv.

• Broer skal som udgangspunkt udføres af træ eller træ på stålgalger, som en åben pælebro 
eller som en flydebro.

• Broer kan efter tilladelse udstyres med gelænder langs broen og ved en evt. trappe fra 
broen ned til vandet. Gelænderet skal udføres i en let konstruktion (evt. reb).

Kerteminde Kommune
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Det følger af naturbeskyttelsesloven, at strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for 
færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning, og at offentlighedens adgang må ikke forhindres 
eller vanskeliggøres. Offentlig adgang gælder for kortvarigt ophold og badning, eksempelvis 
muligheden for at lægge til broen med kajak, båd eller lignende for at holde hvil, muligheden 
for ophold på broen for at fiske krabber eller bade mv. Ophold og badning må dog ikke finde 
sted indenfor 50 m fra beboelsesbygninger.
Administrationen stiller derfor altid vilkår om, at broer er offentligt tilgængelige, medmindre 
ovenstående gør sig gældende eller broen ligger lige ud for privat ejendom uden strandareal.
Derudover stilles følgende vilkår i tilladelser til bade- og bådebroer:
• Broen skal udføres som enkeltbro uden sidebroer.
• Broens brohoved må ikke udvides uden forudgående tilladelse.
• Der må ikke sættes skilte op ved eller på broen.
• Der må ikke uden særlig tilladelse opsættes borde, bænke, flagstænger eller lignende på 

broen.
• Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden en forudgående tilladelse fra 

Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at broen afmærkes på ejers 
regning.

• Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret langs og på 
kysten.

• Ejeren skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. Hvis broen ødelægges og ikke 
straks genopføres, skal alle rester fjernes fuldstændigt, og området skal bringes i en stand 
så nær de før broens etablering herskende forhold som muligt. Tilladelsen bortfalder, hvis 
broen ikke er genopført senest 1 år efter ødelæggelsen.

• Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af broen i for-
hold til det ansøgte.

• Hvis broen delvist inddrages om vinteren, skal de til enhver tid yderste 4 pæle række 
mindst 2 meter over vandoverfladen. Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen 
række mere end 20 cm op over eksisterende havbund.

Der stilles desuden vilkår om, at broen kun må være opstillet fra 1. maj til 1. oktober, med 
mindre der er tale om broer i Kerteminde Fjord/Kertinge Nor.
 
Sagen vedr. retningslinjerne blev behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 05/12-17. 
Udvalget godkendte forslaget med en prøveperiode på 2 år og evaluering efter 1 år.
Administrationen har siden vedtagelsen af de nye retningslinjer meddelt 1 stk. lovliggørende 
tilladelse til opretholdelse af en eksisterende badebro samt 3 stk. afslag til etablering af nye 
badebroer. Det vurderes på baggrund heraf, at retningslinjerne fungerer godt. De 500 meters 
minimumsafstand i "gul zone" forekommer dog meget stor i betragtning af, at mange sommer-
husgrunde i disse zoner er mindre end 20 meter brede mod kysten.
 

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Bade/bådebro-bekendtgørelsen (BEK nr 232 af 12/03/2007  -  Bekendtgørelse om bade- og 
bådebroer)
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 240 af 13/03/2019  -  Bekendtgørelse af lov om naturbeskyt-
telse)
 
 

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier
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Kommuneplan 2013-2025.

Punktet afgøres i

Miljø-, Natur og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at minimumsafstanden mellem badebroer i "gul zone" nedsættes til 200 
meter, og at retningslinjerne af 05/12-17 med denne tilrettelse gøres permanent gældende ef-
ter den 2-årige prøveperiode.

Behandling på Miljø-, Natur- og Teknikudvalget d. 07-05-2019 kl. 15:00

Beslutning

Godkendt

Bilagsliste

D2019-37531 1904_Zonekort_bade_og_bådebroer
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Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 15

Dato: Målforhold: 

Init.:

J.Nr.

17-11-2017

TBJ

1:100000

Zonekort, bade- og bådebroer

N
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Langeland Kommune

Bade- og bådebroer

Læs om ansøgning og regler i forbindelse med bade- og bådebroer

Ansøgning om opstilling af bade- og bådebroer
Du skal altid søge om tilladelse til at opstille en bade- eller bådebro.

Ansøgningen skal sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller på e-mail:
post@langelandkommune.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Nøjagtig beliggenhed af den planlagte bro på et 4 cm kort
Oplysninger om ejendommens matrikelnummer
Oplysninger om ejeren har retlig adgang til kystarealet
Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet
Plantegning af broen
Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybde langs broen
Oplysninger om hvorvidt bro og pæle agtes indtaget i vinterperioden

Administrationspraksis for bade- og bådebroer samt
badepontoner

På møde i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 26. juni 2007 blev nedenstående
administrationsgrundlag godkendt.

Ud fra en konkret vurdering gives tilladelse til én fællesbro, som ønskes opsat af en grundejerforening
eller en campingplads med arealer grænsende til kysten.
Der gives ikke tilladelse til privatbroer ved enkelte boliger.
Der gives ikke tilladelse til bade- og bådebroer ved åbne kyststrækninger.
Der kan efter konkret vurdering i Infrastruktur gives tilladelse til broer og badepontoner ud for
kommunaltejede arealer. I disse tilfælde indføres et vilkår i tilladelsen om at det er ejerens pligt at
vedligeholde broen. Hvis der er mere end en grundejerforening i et sommerhusområde, gives der
principielt kun tilladelse til én bade- og bådebro. Det anbefales at grundejerforeningerne opretter et
fælles brolaug.
Gelændere kan efter konkret vurdering påmonteres.
Efter konkret vurdering gives tilladelse til en eller flere badepontoner. Disse må dog kun ligge i vandet i
badesæsonen.
Der gives ikke tilladelse til yderligere bade- og bådebroer samt badepontoner beliggende ved Natura
2000-områder.

Vurdering af fysisk udformning af broen

Længde

https://byarkivet.langelandkommune.dk/
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En bade- og bådebro bør ikke være længere end højst nødvendigt, og længden skal vurderes i hvert
enkelt tilfælde. I vurderingen skal der lægges vægt på:

At bade- og bådebroen ikke skal virke for dominerende i landskabet. En bade- og bådebro bør ikke
kunne ses på store afstande.
Muligheden for at kunne nå ud over et sten- eller tangbælte.
Muligheden for at komme ud til en rimelig badedybde.
Dog kan en badebro maks. være 50 m.

Bredde

En bade- og bådebro bør ikke være bredere end højst nødvendigt, og bredden skal vurderes i hvert enkelt
tilfælde. I vurderingen skal der lægges vægt på:

At bade- og bådebroen ikke skal virke for dominerende i landskabet.
Antallet af forventede brugere.
Dog må en badebro maks. være 1,50 m bred.

Klage

Afgørelser om bade- og bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger og bade-
bådebroen må ikke opsættes, før klagefristen er udløbet.

Sidst opdateret: 25. august 2016

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer
www.retsinformation.dk
(nyt vindue)

Kontakt
Medarbejdere i Natur og miljø  

Åbningstider
 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00
Affald, natur og miljø

Under Menu
Affald og Genbrug
Jord
Kyst- og højvandssikring
Kyst og badevand

Badevandsanalyser
Baderåd og sikkerhed
Badevandsprofiler
Bade- og bådebroer
Blå Flag
Krabbebroen MARY

http://www.retsinformation.dk/
https://byarkivet.langelandkommune.dk/Kommunen/Kontakt/Afdelinger/Infrastruktur/IU_Natur_Miljo
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Med baggrund i Lovbek. af 232 af 12. marts 2007 om bade- og 

bådebroer er der i Lejre Kommune fastsat et administrationsgrundlag 

for beh. af sager om bade- og bådebroer besluttet den 8. april 2008 i 

Udvalg for Teknik og Miljø 

 
Generelt bør der udvises stort hensyn til beskyttelse af åbne, friholdte 
eller fredede kyststrækninger, kyststrækninger og vandområder, der har 
stor betydning for fjordenes fugleliv.  
  

1. Der bør skelnes imellem badebroer og bådebroer 
(Kystdirektoratets afgørelse af klagesag over badebro ved 
Julemærkehjemmet i Frederiksværk Kommune viser, at der i 
sagsbehandlingen kan skelnes mellem bade- og bådebroer). 

 
2. Både bør normalt henvises til havnene, og der bør generelt ikke 

gives nye tilladelser til bådebroer uden for havneområder. 
 
3. Badebroer bør kun etableres som fællesbroer og være åbne for 

offentlig adgang. Der bør max tillades 1 bro pr. 
grundejerforening, der har areal ud til kysten. Afstandskriterier 
bør fastsættes, eksempelvis med min. 300 meter mellem broerne 
inden for bebyggede kyststrækninger. 

 
4. Der bør kun anlægges nye badebroer, hvor der er eller kan 

skabes offentlig adgang til kysten. 
 
5. Forlængelse af eksisterende bådebroer bør afslås inden for 

Roskilde Fjord. 
 
6. Forlængelse af eksisterende badebroer bør kun tillades på vilkår 

om offentlighedens adgang. 
 
7. Der bør i årene fremover kigges på lovligheden af eksisterende 

bade- og bådebroer. Dette kan foregå etapevis. 
 
8. Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser fra ovennævnte 

administrationsgrundlag, for badebroers vedkommende, såfremt 
broen har et offentligt eller halvoffentligt formål, er 
sundhedsfremmende og eller til særlig gavn for en særlig 
gruppe.  

 
9. For bådebroers vedkommende kan der i særlige tilfælde gøres 

undtagelser, såfremt der bliver offentlig adgang og ret til badning 
fra broen. Sidstnævnte undtagelse for bådebroer gælder dog ikke 
for Roskilde Fjord. 

 
Med henblik på at skabe ensartede retningslinjer for sagsbehandlingen på 
tværs af kommunegrænser forsøger administrationen at koordinere 
sagsbehandlingen på tværs af kommunegrænserne i fjordsystemet. 
  
Besluttet af Udvalget for Teknik & Miljø den 8. april 2008. 
 
Beslutning: Udvalget for Teknik og Miljø godkendte forslag til administrationsgrundlag  

at sager om bade- og bådebroer behandles i overensstemmelse med det beskrevne 
administrationsgrundlag. Administrationen i Teknik & Miljø blev endvidere bemyndiget til at meddele 
tilladelse eller afslag i sager om bade- og bådebroer i overensstemmelse med administrationsgrundlaget. 

Sager af principiel betydning forelægges Udvalget for Teknik & Miljø. 
 
Udvalget for Teknik & Miljø tilføjede et punkt til sagen; administrationen blev opfordret til at 
samarbejde med de øvrige kommuner i fjordene med henblik på at ensrette i fjordene og 
styrke administrationen på området. 

Lejre Kommune
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Baggrund

Lolland kommune arbejder målrettet med, at skabe rammer for det gode liv og for at fremme 
turismen i Lolland Kommune.

Bade- og bådebroer udgør rekreative støttepunkter langs kysten, der er med til at skabe 
rammer for det gode liv, ved at øge befolkningens adgang til kysterne og giver mulighed for 
naturoplevelser, friluftsliv og sport.

Men etableringen af bade- og bådebroer kan også hindrer eller vanskeliggør offentlighedens 
færdsel langs med og ophold ved kysten. Desuden kan bade- og bådebroer virke som et 
fremmedelement, der kan skæmme oplevelsen af landskabet særligt på de uforstyrret og 
naturpræget kyststrækninger.

Lolland Kommune har derfor fokus på, at nye bade- og bådebroer skal have høj kvalitet både 
i forhold til bæredygtighed, levetid, æstetik og materialevalg, i tråd med Plan- og 
Udviklingsstrategi, Turisme strategi og kommuneplans principper for turismeudvikling, 
bosætning og erhvervsudvikling. Hertil kommer Naturpolitikkens mål om, at værne om 
naturen og i videst muligt omfang beskytte naturen mod forurening.

I de senere år er det blevet mere populært, at etablere flydebroer og der er kommet nye 
materialer på markedet. Plastik (polyetylen), enten som ny plast eller genbrugsplast findes nu 
i mange broer, lige som broer med beton dæk og aluminiumsdæk også ses oftere.

Brugen af beton, aluminium og plastik virker ofte fremmet i kystmiljøet, men kan anvendes i 
bade- og bådebroer i de bynære miljøer og mindre havne hvor det kan indpasses og fremstå 
æstetisk i sammenhæng med det eksisterende miljø.

Lolland Kommune giver tilladelse til opstilling af bade- og bådbroer jf. ”Bekendtgørelse om 
bade- og bådebroer” (se side 12) og i overensstemmelse med retningslinjerne i 
Kommuneplan 2017-2029.

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Udgangspunktet i bekendtgørelsen for bade- og bådebroer er, at bade- og bådebroer:

- skal være lavet af træ, 

- skal anvendes til badning eller fortøjning af både (robåde, joller, kajakker mv. - ikke 
skibe),

- ikke hindre eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter 
naturbeskyttelsesloven §§ 22-26,

- ikke skader de natur- og miljømæssige kvaliteter – herunder de landskabelige 
interesser, jf. kystbeskyttelseslovens § 1 og

- ikke hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten.
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Det er dog præcedens, for at mindre dele på bade- og bådbroer kan være i stål eller 
aluminium, f.eks. stolper og rækværker. 

Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer omfatter, enkle bade- og bådebroer uden for 
havnenes beskyttende værker, dvs. på ydersiden af moler og på de åbne kyststrækninger. 

Ved enkle bade- og bådebroer, forstås en bro der går lige ud fra kysten uden knæk i broens 
forløb. Hvis der er knæk, broen forgrener sig eller der er skifte i broens generelle 
konstruktion, f.eks. en fast bro der kombineres med en flydebro, er broen ikke omfattet af 
bekendtgørelsen om bade- og bådebroer. Hvis broen skal anvendes til andre formål end 
bade- og bådebro, f.eks. krible krable bro/sansebro mv., er den heller ikke omfattet af 
bekendtgørelsen om bade- og bådebroer.

Bade- og bådebroer der opføres som moler eller andre konstruktioner der hindrer fri 
vandgennemstrømning langs kysten er ikke omfattet. 

Bade- og bådebroer der ikke er omfattet af Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer, skal 
langs kysterne have tilladelse af Kystdirektoratet jf. kystbeskyttelseslovens §§ 16 og/eller 
16a. Når Kystdirektoratet giver tilladelse er kommunen høringspart.

Bekendtgørelsen omfatter ikke bade- og bådebroer i søer, der normalt administreres jf. 
planlovens landzonebestemmelser og evt. fredningsbestemmelserne i fredet områder. 
Principperne i dette administrationsgrundlag gælder for alle broer kommunen giver tilladelse 
til eller bliver hørt omkring, dog ikke for broer i fredet områder da det her er konkret 
vurdering ift. fredningens formål og fredningsbestemmelserne. 

Administrationsgrundlag

Følgende retningslinjer fremgår af Kommuneplan 2017-2029:

5.8.6 I tilknytning til byer, mindre bysamfund, sommerhusområder og fritidshavne kan der 
som udgangspunkt opsættes bade- og bådebroer med offentlig adgang.

5.8.7 Som udgangspunkt kan der ikke opsættes bade- og bådebroer i større åbne kyst- og 
sølandskaber. 

Retningslinje 5.8.7 er ikke til hinder for at der kan opsættes bade- og bådebroer andre 
steder, det skal dog sikres at der tages vidtgående hensyn til natur-, landskab og miljø, lige 
som det skal sikres der er adgang for befolkningen generelt.

Supplerende bestemmelser
Bade- og bådebroer,

- kan opføres som både faste broer og som flydebroer – alt efter formålet,

- skal i udgangspunktet etableres i træ eller med trædæk – særligt i de åbne 
kystlandskaber,

- kan have mindre dele der er udført i stål eller aluminium, f.eks. stolper og rækværker 
mv.,
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- der etableres som flydebroer, skal have den mest velegnet pontontype for det farvand 
de etableres i,

- med beton, aluminium eller plast dæk kan i udgangspunktet placeres i havne og 
bebyggede miljøer, hvor de falder ind i det eksisterende miljø.

- der etableres som flydebroer i forlængelse af eksisterende bade- og bådebroer, kan 
etableres med beton, aluminium eller plast dæk under hensyn til de landskabelige 
interesser i området. 

- skal være tilgængelige for offentligheden. Private enkeltmandsejede bade- og 
bådebroer eller broer til en afgrænset brugergruppe vil i udgangspunktet ikke kunne 
opstilles af hensyn til at bevare de åbne kyster i landskabet.

Hvis der er andre broer i området hvor man ønsker at opsætte nye bade- og bådebroer, kan 
der kun gives tilladelse til en ny bro, hvis det er foreneligt med de naturmæssige og 
landskabelige interesser i området.

Ved etablering af bade- og bådebroer i tilknytning til befæstede arealer, opfordres der til at 
der vælges en bro der også kan anvendes af handicappet og gangbesværet.

En afgørelse fra kommunen vil altid bero på en konkret helhedsvurdering med udgangspunkt i 
administrationsgrundlaget, under hensyn til følgende kriterier:

 Formål
 Offentlighedens adgang
 Områdets bæreevne
 Beskyttede områder og arter (Landskabelige forhold, Natura 2000-områder, § 3 

arealer m.v.)
 Kumulative effekter
 Opbakning fra lokalsamfundet
 Naturens frie udfoldelse
 Brugernes og offentlighedens sikkerhed
 Antal eksisterende anlæg i området
 Sikkerhed
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Ansøgning om bade- og bådebroer
Ansøgninger om bade- og bådebroer sendes til tmm@lolland.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
 

 Kontaktoplysninger på ansøger.

 Fuldmagt fra ejer af ejendommen, hvis ansøger ikke er ejer.

Formål
 Begrundelse for ønske om en bro det pågældende sted,

 Angivelse af om broen er til privat eller offentlig brug. Hvis broen er til privat brug, 
skal det angives, om den vil være åben for offentligheden.

Lokalitet
 Adresse/matrikel hvor broen ønskes placeret,

 Tegninger der viser placering af broen, på en given matrikel/kyst – Det anbefales 
at bruge kommunens digitale kort, hvor man både kan lægge luftfoto og 
matrikelgrænser ind, og bruge tegneværktøj til at tegne broen ind mv. og endelig 
danne en PDF der kan vedlægges ansøgningen,

 Beskrivelse af adgangsforhold til broen,

Beskrivelse af broen/projektet
 Broens dimensioner (Højde af dæk + evt. rækværk, brede og længde),

 Farve- og materiale valg,

 Skitse eller illustration af broen og dens konstruktion (Hvis man køber en ny bro, 
har sælger ofte skitser der kan vedlægges),

 Angivelse af om broen er sæsonudlagt eller permanent. Hvis broen ønskes 
sæsonudlagt, skal perioden angives,

 Angivelse af hvem der forventes at bruge broen.

Hvis der opnås tilladelse til opstilling af en bade- og bådebro, stilles der normalt følgende 
vilkår:

1. Broen skal udføres og anvendes som ansøgt. Hvis den udføres af andre materialer, 
skal kommunen ansøges. Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver 
tid yderste 4 pæle række mindst 2 meter op over vandoverfladen. Er der ikke pæle 
over vandet, må ingen del af broen række mere end 20 cm op over den eksisterende 
havbund.

2. Ejer er forpligtet til at vedligeholde bro og platform og holde opsyn med, at de til 
enhver tid, er i en forsvarlig stand. Hvis de ødelægges og ikke genopføres inden for 1 
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år, skal resterne fjernes og området genetableres til forholdene inden opførelse. Hvis 
broen eller platformen ikke holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand, kan Lolland 
Kommune forlange dem fjernet uden udgift for kommunen.

3. Der må ikke uden tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af broen.

4. Der må ikke foretages uddybning eller påfyldning af materiale på havbunden under og 
omkring broen.

5. Benyttelsen af broen og platformen kan ikke forbeholdes bestemte personer eller 
grupper af personer, ligesom der ikke kan opkræves betaling.

6. Broen og platformen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden foregående 
tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at der 
afmærkes for ejers regning.

7. Når anlægget er etableret, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom, og snarest 
herefter tilsendes kortmateriale der viser broens nøjagtige placering.

8. Under badebroens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en 
stage, der rækker mindst 2 meter op over vandoverfladen. 

9. Hvis broen eller platformen fjernes permanent skal dette meddeles Lolland Kommune 
– Teknik og Miljømyndighed.

10. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter udstedelsesdatoen.

Lolland Kommune er ikke ansvarlig for evt. skader som måtte overgå publikum i forbindelse 
med benyttelsen af bro og platform.

Der opfordres til, at ejer tegner den nødvendig forsikring til imødegåelse af evt. skader ved 
benyttelsen af bro og platform.

Typer af bade- og bådebroer
I det følgende er der illustreret forskellige former for bade- og bådebroer, der overordnet kan 
deles op i faste broer og flydebroer. Fælles for broerne, er at de fleste bade- og bådebroer 
tages op inden vinteren træder ind, der er dog enkelte broer der er så kraftige de kan blive 
stående hele året.

Faste broer
Faste broer udgør de klassiske bade- og bådbroer der er kendt overalt langs kysterne, og 
består normalt af to rækker stolper med et brodæk imellem. Stolperne kan være udført i træ, 
stål, aluminium, eller beton mens brodækket normalt er udført i træ. Brodæk kan dog 
etableres som både plast, aluminium eller beton men det ses sjældent som bade- og 
bådebroer på kysten.

Faste broer er ofte dyre at etablere, men holder i mange år hvis de tages ind om vinteren 
eller er designet til at blive stående hele året. Broerne passer ind de fleste steder med kan 
blive mere dominerende hvis de hæves meget over havoverfladen eller hvis der sættes 
rækværk på.
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Fast træ/stål bro i Kragenæs med simpelt rækværk

Fast træ/alubro med trædæk og mindre sideplatforme
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Fast træ/alubro med rækværk i hårdt vejr
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Flydebroer
Flydebroer er blevet mere populære de senere år, og er særligt egnede til rolige farvande 
uden for stor bølger – der findes dog flydebroer der kan klare mere bølgegang. Desuden er 
flydebroer særligt egnede til områder hvor der er, mange bruger der sejler med havkajak, 
kanoer o.lign. mindre både.

Flydebroer er enten bygget op med pontoner i plast, fiberbeton eller aluminium, eller er fuldt 
støbt i plast.

Flydebroer fås med brodæk, i træ, plast, beton, aluminium og kompositmaterialer, og fås 
med og uden rækværk.

Flydebroer skal forankres med enten stål-, aluminiums- eller træstolper, eller fastgøres til 
ankre på havbunden med kæde/torvværk mv.

Flydebroer med træ dæk
Flydebroer med trædæk, er dyre i indkøb, men fås i mange forskellige kvaliteter og designs. 
De kan være tunge at håndterer, alt efter hvor stor de enkelte moduler er, og om pontonerne 
er lavet i beton, aluminium eller plast.

Flydebro med trædæk
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Alu/træ flydebro
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Flydebroer med plastdæk
Flydebroer i plast er ofte billigere i indkøb, og er lettere at håndterer. Findes som både støbte 
moduler eller bygget om over trærammer mv.

Træ/plast flydebro – kerne af træ, med plastdæk
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Støbt plastflydebro med platform

Plast flydebro i forlængelse af klassisk træbro, plastbroen fremstår markant og fremmede i 
det åbne kystlandskab, men vil her være mindre dominerende fra kysten
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Støbt plastflydebro i Errindlev havn – opsat i forbindelse med Naturlandet – Broen skiller sig 
her ikke markant ud fra det eksisterende miljø.

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer
Nr. 232 af 12. marts 2007

Transport- og Energiministeriet

I medfør af § 19 i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994, som 
ændret ved lov nr. 311 af 19. april 2006, fastsættes:

§ 1. Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse, jf. lov om 
kystbeskyttelse § 16 a, stk. 1, nr. 2.

§ 2. Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om bade- og bådebroer med de 
undtagelser, der følger af stk. 2 og 3. Hvis broerne udføres af andre materialer end træ, eller 
hvis broerne kan anvendes til andet formål end badning og fortøjning af både, skal det 
pågældende miljøcenter under Miljøministeriet høres om ansøgningen.
   Stk. 2. Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller bådebroer, 
der udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning 
langs kysten.
   Stk. 3. Bade- og bådebroer efter stk. 1 og 2 må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller 
vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.
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Bade- og bådebroer

Ændring eller opsætning af eksisterende eller nye bade- og bådebroer kræver

tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Vil du ændre en eksisterende bade- og bådebro eller sætte en ny op på havet

(søterritoriet), kræver det, at du har tilladelse fra Mariagerfjord Kommune. En

ansøgning skal være begrundet. 

Broer, der sætte op i Mariager Fjord, er også omfattet af reglerne. 

Bade- og bådebroer langs kysten må kun sættes op, hvis der er helt særlige

forhold. Bådejere henvises generelt til at benytte lystbådehavnene m.v. 

Bade- og bådebroer kan efter en konkret vurdering sættes op, når de opfylder

en række krav:

Broen må ikke
være længere end 50 m

være nærmere end 1 km fra nærmeste havn

række ind over strandarealet og dermed gøre det vanskeligt at passere den

forsynes med brohoveder eller sidebroer, og den skal være af almindelig kvalitet uden bygninger og

lignende

forsynes med forbudsskilte, og der skal være nem adgang til broen.

Badebroer må som udgangspunkt ikke benyttes til bådfortøjning, ophaling af

både med spil eller lignende

Broen skal
være o�entlig tilgængelig

tilgodese natur-, rekreative- og tra�kale m.v. hensyn



› Fjord hav og strand (/Borger/Natur-og-Miljoe/Fjord-hav-og-strand) › Bade- og bådebroer
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Kravene er som udgangspunkt ikke til hinder for opretholdelse og

vedligeholdelse af eksisterende bade- og bådebroer af ældre dato (før 20017).

Broer i erhvervshavne eller lystbådehavne
Der gælder særlige regler for broer, der anbringes i erhvervshavne eller

lystbådehavne.

Mole-lignende anlæg
Kystdirektoratet behandler ansøgning om bade- eller bådebroer, der udføres

som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri

vandgennemstrømning langs lysten. Ansøgningen sendes til Kystdirektoratet,

Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Læs mere om lovgivningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

(http://omkystdirektoratet.kyst.dk/bade-og-baadebroer.html)

Eksisterende badebroer
Badebroerne ved Sildehagen i Hobro, Novo-pladsen i Øster Hurup og

Færgehagen i Mariager sættes ud inden den 1. juni.

Optagning af disse badebroer sker tidligst den 15. september og senest den 1.

oktober.

Kontakt

Bjarke U�e Jensen

Natur
 97113637 (tel:97113637)

 bjjen@mariagerfjord.dk (mailto:bjjen@mariagerfjord.dk)







http://omkystdirektoratet.kyst.dk/bade-og-baadebroer.html
tel:97113637
mailto:bjjen@mariagerfjord.dk
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1. Indledning 
Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage 
offentlighedens interesser i forhold til stranden og landskabet ved 
kysten, samt at sikre ensartet behandling af ansøgninger. 
 
Kyststrækningen har stor rekreativ værdi for kommunens borgere, 
der benytter strandene året rundt. Ønsket om private badebroer 
giver et stigende pres på kystlinjen. Det er vigtigt, at begrænse 
antallet af badebroer, så der tages hensyn til landskabet og det 
æstetiske indhold af kyststrækningerne, og det frie udsyn langs 
stranden og over havet bevares. 
 
 
2. Lovgivning 
Bade- og bådebroer reguleres efter Kystbeskyttelsesloven og 
Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer. Bade- og bådebroer må 
ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse. Siden d. 1/1 2007 er 
det kommunalbestyrelsen der meddeler tilladelse til åbne bade- og 
bådebroer langs kysten. Bade- og bådebroer, der udføres som en 
mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri 
vandgennemstrømning langs kysten, behandles af Kystdirektoratet. 
 
 
3. Ansøgning om bade- eller bådebro 
En ansøgning om bade- eller bådebro skal indeholde følgende: 

 Placering af den planlagte bro indtegnet på et kort eller luftfoto. 

 Oplysninger om ejendommens matrikelnummer. 

 Oplysninger om ejerens retlige adgang til kystarealet. 

 Oplysning om hvem der forventes at benytte broen. 

 Evt. anden ejeres skriftlige samtykke om ret til adgang på 
kystarealet. 

 Plantegning af broen, med angivelse af dennes længde og 
bredde. 
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 Profiltegning af broen med angivelse af dennes højde over 
vandet og vanddybde langs broen. 

 Oplysninger om materiale- og farvevalg. 

 Oplysninger om hvorvidt bro og pæle agtes fjernet i 
vinterperioden 

 
 
4. Principper ved behandling af ansøgninger 
Odder Kommune vil behandle en ansøgning om bade- og bådebro 
ud fra nedenstående principper: 

 Natur- og landskabsinteresser vil blive lagt til grund for alle 
afgørelser.  

 Der skal være et reelt behov for en bade- og bådebro. Der er i 
vilkår for tilladelse mulighed for at begrænse 
anvendelsesformen, f.eks. begrænse anvendelsen til badning 
og dermed forbyde fortøjning af både. 

 I by- og sommerhusområde kan der ud fra en konkret 
vurdering gives tilladelse til en fælles bro, som ønskes opsat af 
et brolaug, en grundejerforening eller en campingplads med 
arealer grænsende til kysten. Hvis der eksempelvis er mere 
end én grundejerforening i et sommerhusområde, gives der 
principielt kun tilladelse til én bade- og bådebro. Det anbefales, 
at grundejerforeningerne opretter et fælles brolaug. Flere broer 
tillades kun, hvor der efter en konkret vurdering af benyttelsen, 
menes at være et stort behov herfor. 

 Badebroer må ikke bruges til bådfortøjning. Bådejere henvises 
til at benytte lystbådehavne frem for etablering af egne 
bådebroer. 

 Der gives normalt ikke tilladelse til private broer ved enkelte 
boliger. 

 Der skal være offentlig adgang til broen på eget ansvar. 

 Der gives normalt kun tilladelse til badebroer i by- og 
sommerhuszone. 

 Der gives normalt ikke tilladelse til bade- og bådebroer 
beliggende i eller ved et Natura 2000-område.  
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 En afgørelse fra kommunen vil altid bero på en konkret 
vurdering. 
 
 

5. Krav til udformning af broen 
En bade- og bådebro bør ikke være længere og bredere end højst 
nødvendigt, og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen 
lægges der vægt på:  

 At bade-/bådebroen ikke må virke dominerende i landskabet. 

 Mulighed for at kunne nå ud over et sten- eller tangbælte. 

 Mulighed for at komme ud til en rimelig badedybde. Dog kan 
en badebro maks. være 50 m lang og 1,50 m bred.  

 En bade- og bådebro skal udføres som en let konstruktion i 
enten træ eller metal, holdes i neutrale naturfarver, være en 
åben pælebro/ponton og må ikke være forsynet med 
brohoved. 

 Særlige forhold kan dog tale for en anden udformning, så som 
handicaptilgængelighed.  

 
 
6. Standardvilkår for bade-/bådebroer i Odder Kommune 
 
1. Der skal være offentlig adgang til alle bade- og bådebroer, 

adgang sker på eget ansvar og broerne må derfor ikke 
afmærkes med skilte, der hindrer offentlighedens adgang, så 
som ”Adgang forbudt” eller lign. 
 

2. En bade- og bådebro må aldrig forhindre eller besværliggøre 
offentlighedens adgang langs stranden, man skal altid kunne 
komme forbi broen jf. naturbeskyttelseslovens § 22.  
 

3. Tilladelsen eller broen kan ikke uden kommunens tilladelse 
overdrages til andre. Broen kan overdrages sammen med 
ejendommen, men under forudsætning af, at den nye ejer 
gøres bekendt med vilkårene for broens tilstedeværelse.  
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4. Ejeren skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. I 

tilfælde af hel eller delvis ødelæggelse skal eventuelle rester 
eller beskadige dele omgående fjernes. 
 

5. Tilladelsen til etablering af en bro bortfalder, hvis broen ikke er 
genopført senest 1år efter ødelæggelsen. 
 

6. Broen kan af Odder Kommune kræves fjernet for ejers 
regning, hvis vilkårene for tilladelsen ikke overholdes, eller hvis 
kommunen skønner det nødvendigt. Dette sidste kan navnlig 
blive aktuelt, hvis det måtte vise sig, at broen har skadelige 
virkninger for kysten, eller hvis broen fremtræder på 
skæmmende måde. 
 

7. Hvis ejeren ikke fjerner eventuelle brorester i henhold til pkt. 4, 
eller ikke efterkommer et krav om fjernelse i henhold til pkt. 6, 
kan Odder Kommune foranledige, at broen fjernes, og at 
udgifterne derefter indkræves hos ejeren. 
 

8. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning 
medmindre Farvandsvæsnet forlanger det. Under broens 
opførelse skal den yderste del dog afmærkes med et sort flag 
på en stage. 
 

9. Broen må ikke møbleres, eller udstyres med flag, vimpler eller 
andet udstyr/udsmykning. 
 

10. Broen skal, af hensyn til badesikkerheden, opfylde Dansk 
Standards norm for last på konstruktioner (DS 410). 
 

11. Det skal yderligere præciseres, at Odder Kommune ved en 
tilladelse ikke har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller 
stabilitet, og at tilladelsen ikke fritager ejeren for et eventuelt 
civilretligt ansvar, der måtte opstå i forbindelse med broens 
tilstedeværelse. 
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12. Når anlægget er etableret, skal Odder Kommune og 

Farvandsvæsenet samt Kort- og Matrikelstyrelsen, 
Søkortområdet underrettes herom. Underretningen skal 
indeholde et udsnit af et topografisk kort i 1:25000 og kopi af 
matrikelkort, begge med angivelse af broens nøjagtige 
placering. 
 

13. Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til enhver tid 
yderste 4 pæle række mindst 2 m op over vandet. Er der ikke 
pæle over vandet, må ingen del af broen række mere end 10 
cm op over den eksisterende havbund. 
 

14. Nedlæggelse af bade- og bådebroer samt badepontoner skal 
meddeles til Odder Kommune. 
 

15. En evt. tilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet senest 1 
år efter at den er meddelt. 

 
 
7. Forhold til eksisterende broer 
Der kan langs kysten eksistere et antal private bade- og bådebroer, 
for hvilke der ikke er udstedt tilladelse.  
 
Indtil 1975 havde en grundejere ret til, uden tilladelse ud for egen 
kystejendom, at opfører en åben pælebro, når den ikke var til 
ulempe for almenheden. Broer der er etableret før 1975 bør derfor 
betragtes som lovlige. Dog hvis broen har været fraværende i mere 
end 3-5 år, skal den ifølge Kystdirektoratet betragtes som en 
nyetablering.  
 
I tilfælde af en ulovlig opført bade- og bådebro vil en ansøgning om 
lovliggørelse sidestilles med en almindelig ansøgning om tilladelse 
til at opføre en bade- og bådebro. Det kan således have den 
konsekvens, at kommunen efter en konkret vurdering meddeler 
afslag på ansøgningen/lovliggørelsen, og at bade- og bådebroen 
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skal fjernes. Det er desuden muligt, at der meddeles tilladelse, men 
med visse krav til ændring af broens udformning og anvendelse. 
 
 
 

 
Vedtaget af Udvalg for Teknik & Miljø den 1. september 2010 
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Administrationsgrundlag for bekendtgørelse nr. 232 af 12/03 2007 om bade- og bådebroer 

 



1. Opgave 

Ved Bekendtgørelse nr. 489 af 28. september 1981 er vedkommende amtsråd, henholdsvis 

hovedstadsrådet, blevet bemyndiget til at imødekomme eller afslå ansøgninger om tilladelse til på 

søterritoriet at anbringe visse mindre bade- og bådebroer.  

 

Med strukturreformen er denne kompetence overdraget til kommunen1. Det betyder, at kommunen kan 

træffe afgørelse om der kan meddeles tilladelse eller afslag på ansøgning om opførelse af bade- og 

bådebroer. 

 

2. Lovgrundlag 

BEK nr. 232 af 12.marts 2007 afløser BEK nr. 489 af 28. september 1981 skal myndighed. Kommunen skal 

administrere følgende:  

§ 1. Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse, jf. lov om 
kystbeskyttelse § 16 a, stk. 1, nr. 2.  

§ 2. Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om bade- og bådebroer med de undtagelser, der 
følger af stk. 2 og 3. Hvis broerne udføres af andre materialer end træ, eller hvis broerne kan 
anvendes til andet formål end badning og fortøjning af både, skal det pågældende miljøcenter under 
Miljøministeriet høres om ansøgningen.  

Stk. 2. Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller bådebroer, der 
udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs 
kysten.  

Stk. 3. Bade- og bådebroer efter stk. 1 og 2 må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller 
vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.  

Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for broer, der skal anbringes i erhvervshavne eller lystbådehavne.  

§ 3. Kystdirektoratet henholdsvis kommunalbestyrelsen fastsætter i tilladelsen nærmere vilkår.  
Stk. 2. Ansøgninger om tilladelser og afgørelser efter § 2 skal skriftligt meddeles ejere af 

naboejendomme. Ansøgningerne og afgørelserne skal offentliggøres ved meddelelse i stedlige blade 
eller på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning eller har almindelig 
offentlig interesse. Offentliggørelsen skal ske samtidig med, at ansøgningen sendes i høring, og 
tilladelsen meddeles ansøgeren, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 1.  

Stk. 3. Vilkår for tilladelse efter § 2 og § 3, stk. 1, kan af Kystdirektoratet tinglyses på 
ejendommen for ejerens regning, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 2.  
  

Gældende bestemmelser og overdraget praksis fra amtet 

Kommunen er bemyndiget til at imødekomme eller afslå ansøgninger om tilladelse til på søterritoriet at 

anbringe visse mindre bade- og bådebroer. Denne bemyndigelse er udfærdiget efter forhandling med 

Amtsrådsforeningen i Danmark og Hovedstadsrådet. 

 

                                                 
1 Der kommer en ny kystbeskyttelseslov i løbet af foråret der skal afløse den gældende lov og den nævnte 
bekendtgørelse. 



Formålet med bestemmelsen, er en regulering af et stigende antal broer langs kysterne, hvilket vil kunne 

indvirke på mulighederne for en samordnet udnyttelse af kyststrækninger og for den måde, hvorpå en 

hensigtsmæssig kystpleje og –beskyttelse må udøves, bl.a. ud fra rekreative, landskabelige og 

fredningsmæssige hensyn. 

 

Det har været kommunens praksis ikke at give tilladelse til broer ud for enkeltmandsejede ejendomme, af 

hensyn til konsekvenserne for ønsket om at beskytte kysterne, jf. administrationsgrundlag vedtaget af 

Miljø- og Teknikudvalget på møde den 15. februar 2007. Kommunen har derfor kun meddelt tilladelse til 

sådanne broer, hvis der forelå ganske særlige omstændigheder, der kun kan være sociale hensyn. 

 

Ved ansøgning om tilladelse til opførelse af bade- og bådebroer ud for flere enkeltmandsejede ejendomme 

og grundejerforeninger, skal ansøgningen sendes til Kystdirektoratet, som er myndighed i sager med flere 

ejere. Denne kompetence er med bekendtgørelse nr. 232 af 12/03 2007 overdraget til kommunerne. 

 

3. Kommunal praksis 

 

Naturinteresser vil blive lagt til grund for alle afgørelser. 

Det vil sige beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder, landskabelige 

værdier og fredningsmæssige interesser vil have en væsentlig indflydelse på afgørelsen. 

 

Med mindre ganske særlige forhold kan gøres gældende, er det praksis i kommunen af meddele afslag på 

ansøgning om opførelse af enkeltmandsejede bade- og bådebroer, med mindre ejeren er villig til at lade 

alle benytte broen.  

 

Det vil være fremmende for en eventuel tilladelse, at flere grundejerforeninger eller grundejere vil gå 

sammen om etablering af en bade- og bådebro. 

 

I tilfælde af en ulovligt opført bade- og bådebro vil en ansøgning om lovliggørelse sidestilles med en 

almindelig ansøgning om tilladelse til at opføre en bade- og både bro. Det kan således have den 

konsekvens, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder, at der skal meddeles afslag på 

ansøgningen/lovliggørelsen, at bade- og bådebroen skal fjernes. 

 

Der skal være et reelt behov for en bade- og bådebro. Kan der bades fra stranden uden at skulle forcere 

større områder med sten og tang, vil det anses for unødvendigt med etablering af en bade- og bådebro. 

 



Det er kommunens ønske, at begrænse antallet af bade- og bådebroer langs kyster ved at  fastlægge en 

minimumsafstand mellem de enkelte anlæg på 1000 m alt efter type og anvendelse. 

 

Der er i vilkår for tilladelse mulighed for at begrænse anvendelsesformen, f. eks. begrænse anvendelsen 

til badning og dermed forbyde fortøjring af både. 

 

En afgørelse fra kommunen vil altid bero på en konkret helhedsvurdering. 

 

 

4. Praksis i klagesager 

Kystdirektoratet er klageinstans i sager efter bekendtgørelsen, jf. BEK nr. 232 af 12/03/2007 § 4.  

 

Kystdirektoratet har i afgørelse, vedr. en påklage af Vestsjællands Amts afslag på ansøgning om tilladelse 

til opførelse af bade-/bådebro ud for enkeltmands ejendom, stadfæstet Vestsjællands Amts afslag2, med 

henvisning til at myndigheden ikke er forpligtiget til at give tilladelse, og at hensynene til de konkrete 

rekreative og landskabelige værdier i kystlandskabet skal respekteres. 

 

5. Målgruppe 

Alle borgere, virksomheder, institutioner mv., som ejer fast ejendom langs kysterne, er omfattet af 

bekendtgørelsen og cirkulærets bestemmelser. 

 

 

6. Kopi af Bekendtgørelse om bade- og bådebroer. 

 

 

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer  
   

I medfør af § 19 i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994, som 
ændret ved lov nr. 311 af 19. april 2006, fastsættes:  

§ 1. Bade- og bådebroer må ikke anbringes på søterritoriet uden tilladelse, jf. lov om 
kystbeskyttelse § 16 a, stk. 1, nr. 2.  

                                                 
2 Kystdirektoratets stadfæstelse af amtets afslag ved afgørelse af 21. maj 2006. Kystdirektoratets doknr. 06/00195-7, 
amtets jnr. 8-70-51-70-343-1007. 



§ 2. Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om bade- og bådebroer med de undtagelser, der 
følger af stk. 2 og 3. Hvis broerne udføres af andre materialer end træ, eller hvis broerne kan 
anvendes til andet formål end badning og fortøjning af både, skal det pågældende miljøcenter under 
Miljøministeriet høres om ansøgningen.  

Stk. 2. Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller bådebroer, der 
udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs 
kysten.  

Stk. 3. Bade- og bådebroer efter stk. 1 og 2 må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller 
vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.  

Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for broer, der skal anbringes i erhvervshavne eller lystbådehavne.  

§ 3. Kystdirektoratet henholdsvis kommunalbestyrelsen fastsætter i tilladelsen nærmere vilkår.  
Stk. 2. Ansøgninger om tilladelser og afgørelser efter § 2 skal skriftligt meddeles ejere af 

naboejendomme. Ansøgningerne og afgørelserne skal offentliggøres ved meddelelse i stedlige blade 
eller på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning eller har almindelig 
offentlig interesse. Offentliggørelsen skal ske samtidig med, at ansøgningen sendes i høring, og 
tilladelsen meddeles ansøgeren, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 1.  

Stk. 3. Vilkår for tilladelse efter § 2 og § 3, stk. 1, kan af Kystdirektoratet tinglyses på 
ejendommen for ejerens regning, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 2.  

§ 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2, stk. 1, kan påklages til Kystdirektoratet, hvis 
afgørelser af klager ikke kan påklages til transport- og energiministeren.  

Stk. 2. Kystdirektoratets afgørelser efter § 2, stk. 2, kan påklages til transport- og 
energiministeren.  

Stk. 3. En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at 
have en væsentlig individuel interesse i sagen, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 1.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens henholdsvis Kystdirektoratets afgørelser efter § 2 kan påklages af 
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og 
Fritidshusejernes Landsforening, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 2.  

Stk. 5. Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, henholdsvis Kystdirektoratet, som 
videresender klagen til Kystdirektoratet, henholdsvis transport- og energiministeren, med 
bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen, 
jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 4.  

Stk. 6. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller 
offentliggjort. Kystdirektoratet og transport- og energiministeren kan dog se bort fra fristen, når 
omstændighederne taler derfor, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 5.  

Stk. 7. Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, 
bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig 
klage, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 6.  

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. marts 2007.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 489 af 28. september 1981 om bade- og bådebroer.  
Stk. 3. Sager efter ovennævnte bekendtgørelse, som amtsrådene, herunder Bornholms 

Kommunalbestyrelse, ikke har færdigbehandlet inden denne bekendtgørelse træder i kraft, overføres 
til vedkommende kommunalbestyrelse.  

Transport- og Energiministeriet, den 12. marts 2007 

Flemming Hansen 
 



Vedtaget i Miljø- Klima- og Trafikudvalget 07.03.16 
 

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om bade- og bådebroer på søterritoriet 
i Svendborg Kommune:  
 

1. Behandling af ansøgninger følger ”Bekendtgørelse om bade- og bådebroer”, LBK nr. 232 
af 12/03/2007, Udkast til vejledning om bade- og bådebroer fra Kystdirektoratet samt 
kommunens ”Kvalitetsprocedure for bade- og bådebroer på søterritoriet”. 
 

2. Behandling af ansøgninger skal altid ske ved konkret og individuel behandling, hvor der 
tages hensyn til kystlandskabet, natur, naboer, adgangsforhold, rekreative interesser 
og krav til landareal. 
  

3. Zoneinddeling i grøn, gul, rød og blå zone, se kortbilag. 
  

4. Ved behandling af ansøgninger skal der ske nabohøring. 
 

5. De klageberettigede (se A nedenfor) Kystdirektoratet (kyststabilitet og 
materialevandring), Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (ulempe for fiskeriet) og 
Søfartsstyrelsen (kabler, rørledninger, fyrlinier og besejling) samt Naturstyrelsen (se B 
nedenfor), skal høres. 
   

6. Broen må ikke virke dominerende for området eller i landskabet. Ved særlige behov for 
eksempel til bådtype/størrelse, der ikke kan indfries gennem de generelle retningslinjer, 
henvises der til lystbådehavn. 
 

7. Der må kun opføres en bro pr. ejendom/matrikel. 
  

8. Broen skal anbringes enten ud for en enkelt ejendom og må da alene anvendes af 
ejendommens ejer og af dennes husstand (private broer) (se dog pkt.12), eller skal 
anbringes ud for et areal, der tilhører en grundejerforening eller lignende forening, og 
må da alene anvendes af foreningens medlemmer og personer, der tilhører disses 
husstande (fællesbroer).  
 

9. Broen skal være så kort som muligt og højst 50 m lang, dog kun ud til 2,0 m 
vanddybde målt ved broens yderende og i forhold til daglig vande.  
 

10. Brodækket skal være så smalt som muligt, og må højest være 1,5 m bredt. 
  

11. Broen (brodæk og pæle) skal være så lav som muligt, dog skal broens yderende kunne 
erkendes ved højvande, som for Thurø Bund er ca. 1.0 m og for Svendborg Sund er ca. 
1,5 m over daglig vande. De 4 yderste pæle skal række mindst 2 m op over daglig 
vande. 
 

12. Broen bør opsættes mindst 5 m fra naboskel. Ved meget smalle grunde kan alternativ 
placering accepteres, hvis der opnås skriftlig accept fra nabo(er). Broen kan således 
opsættes i skel, hvis der opnås skriftlig accept fra nabo. Opsættes broen i skel, må den 
anvendes af begge ejendommes ejere og af disses husstande, hvilket bør tinglyses på 
ejendommene. 
 

13. Broen bør opsættes vinkelret ud fra kysten eller parallelt med evt. eksisterende 
nabobroer.  
 

14. Broen skal udføres enten som en åben pælebro med brodæk af træ, der bæres af træ- 
eller stålpæle eller som en flydebro forankret med glidebeslag til træ- eller stålpæle.  
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15. Broen må ikke males i stærke eller lyse farver, møbleres eller forsynes med skilte. 
  

16. Broen må kun udføres som enkeltbro uden brohovede, sidebroer eller platforme. Der 
kan dog i grøn zone samt i gul zone og efter en konkret individuel vurdering tillades et 
mindre brohovede samt en mindre ensidig kajakrepos. Et brohovede må have en 
bredde svarende til ca. 10% af kystmatriklens bredde og en retningsgivende dybde på 
4m. En kajakrepos skal være smal og i en let konstruktion.  
 

17. Det er tilladt at montere en adgangstrappe eller en kort rampe vinkelret på eller i 
forlængelse af broen ved overgangen mellem bro og strandareal. 
 

18. Badebroer må kun benyttes til badning, og kan forsynes med indtil 2 badetrapper. 
Offentlige badebroer må yderligere forsynes med brohoved, op til 3 badetrapper, indtil 
2 lave plinte uden ryglæn samt et enkelt gelænder i en let konstruktion. I den blå zone 
må offentlige badebroer også forsynes med kajakfaciliteter i form af indtil 2 smalle 
repos. Broerne skal ved landfæste forsynes med en plakette fra Svendborg Kommune 
om offentlig adgang. 
 

19. Broen skal være åben, men må dog beklædes med skørt ud for eventuelle både fortøjet 
parallelt med broen. 
 

20. Private bådebroer må højest benyttes til 2 både. Ønskes fortøjningspæle til broen, skal 
tilladelse hertil søges hos Kystdirektoratet jf. pkt. 22.  
 

21. Fælles bådebroer må højest benyttes til det i tilladelsen meddelte antal både. 
 

22. Tilladelse til at opsætte separate faste indretninger eksempelvis fortøjningspæle til 
broer skal søges hos Kystdirektoratet. 
 

23. Ved behandling af ansøgninger om fællesbroer skal der redegøres for behov for 
friarealer og parkeringspladser. 
 

24. Gennemgribende renovering og genopførelse inden et år fra nedtagning af eksisterende 
lovlige broer er umiddelbart tilladt, forudsat der ikke foretages ændringer af de ydre 
fysiske rammer (eks. broens længde og bredde). 
 

25.  I tilfælde af ulovligt opført bade- og bådebro vil en ansøgning om lovliggørelse 
sidestilles med en almindelig ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bade- og 
bådebro. Det kan betyde, at kommunen efter en konkret vurdering meddeler afslag på 
ansøgningen/lovliggørelsen, og at bade- og bådebroen skal fjernes. Det kan imidlertid 
også betyde, at der meddeles tilladelse, men med visse krav til ændring af broens 
udformning og anvendelse. 
 

26.  Vilkår angivet i en tilladelse skal overholdes. Overholdes de angivne vilkår ikke, 
tilbagekaldes tilladelsen og forholdene kan blive politianmeldt med henblik på 
lovliggørelse, hvor en konsekvens heraf vil kunne være fjernelse af broen i sin helhed. 

 
Ad. A) Jævnfør bekendtgørelse nr. 232 kan kommunens afgørelse påklages til Kystdirektoratet 
af den afgørelsen er rettet til, af enhver der må antages af have en væsentlig individuel 
interesse i sagen, af Danmarks Naturfredningsforening, af Friluftsrådet, af Ejendomsforeningen 
Danmark, og af Fritidshusejernes Landsforening.  
 
Ad. B) Jævnfør bekendtgørelse nr. 232 skal Naturstyrelsen høres, hvis broen udføres af andre 
materialer end træ, eller hvis broen kan anvendes til andre formål end badning og fortøjning af 
både.  
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Etablering af bade- og bådebroer ved kyster ferske vande kræver tilladelse fra kommunen

 

Ansøgninger

Behandling af ansøgninger sker ved konkret og individuel behandling og følger ”Bekendtgørelse om bade- og
bådebroer nr. 232” af 12. marts 2007 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22654). Ved
behandling af ansøgninger skal der ske nabohøring.

Ved opførelse langs kyst strækninger skal de klageberettigede samt Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet
(kyststabilitet og materialevandring), Fiskeriinspektoratet (ulempe for fiskeriet) og Farvandsvæsnet (kabler,
rørledninger, fyrlinjer og besejling) høres.
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Genopførelse og fællesbroer

Genopførelse af broer og omfattende renovering af eksisterende broer skal sidestilles med nyopførelse, og vil
derfor kræve en fornyet behandling. Ved behandling af ansøgninger om fællesbroer skal der redegøres for
behov for friarealer og parkeringspladser.

 

Skiltning og fredninger

Det er ikke tilladt at opsætte forbudsskilte eller etablere adgangshæmmende tiltag i forbindelse med broen. Ud
for strandparceller, der er omfattet af en fredning eller strandbeskyttelseslinje, bliver der kun givet tilladelse til
opsætning af badebro, når flere husstande er fælles derom.

Der bliver som udgangspunkt ikke givet tilladelse til etablering af broer på den åbne Kattegatkyst i den østlige
del af kommunen, eller på strækninger, hvor der ikke i forvejen er opført broer. Der vil ikke blive givet tilladelse til
en privat badebro, hvis der i forvejen findes en bro indenfor 100 m.

 

I forbindelse med etablering gælder det, at broen:

skal være offentlig tilgængelig, og den må ikke være over 50 m lang målt fra kystlinjen, dog kun ud til 1.5 m
vanddybde målt ved broens yderende og i forhold til daglig vande.

skal være af almindelig karakter uden sidebro, dog evt. med platform, men uden badehus, læskærme og
lignende. Brodækket skal være så smalt som muligt, og må højest være 1.5 m bredt.

skal udføres enten som en åben pælebro med brodæk af træ, der bæres af træ- eller stålpæle, eller som en
flydebro forankret med glidebeslag til træ- eller stålpæle. Broen må ikke males i stærke eller lyse farver.

normalt ikke må bruges til bådfortøjning, og der må ikke anbringes både ophængt i spil på broen. Bådejere
henvises til at benytte lystbådehavne frem for etablering af egne bådebroer

ikke må række ind over strandarealet så færdsel hindres eller vanskeliggøres.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at sende en ansøgning, så send en beskrivelse med angivelse af placering
(kort) af den påtænkte badebro til Syddjurs Kommune, Natur & Miljø på følgende mailadresse:

natur.miljoe@syddjurs.dk (mailto:natur.miljoe@syddjurs.dk)
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Callcenter

87 53 50 00 (tel:87535000) Mandag-tirsdag: 08.30 - 15.00 
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[Uddrag af Sønderborg Kommunes hjemmeside:] 

Sønderborg Kommune har med sine 215 km lange kystlinje et landskabselement, der har 
særlig national interesse, især fordi de er vores mest uforstyrrede naturområder. Det er 
derfor vigtigt at tage hensyn til naturen og landskabet. Kysten har også en rekreativ værdi, 
og en bro må ikke hindre adgangen til at gå en tur langs stranden. 

Sønderborg Kommune har vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i 
kommunen, for at afveje interesserne i et urørt kystlandskab overfor interesser i at have let 
adgang til bade- og bådebroer. 

Hvem administrerer reglerne? 

Ingen ejer havet, og ingen har krav på at kunne bygge på søterritoriet. Staten har 
højhedsret over søterritoriet. Kommunerne administrerer reglerne om bade- og bådebroer. 
Det betyder, at der i nogle tilfælde kan gives tilladelse til at disponere over et areal, som 
ikke tilhører nogen. 

 

Hvornår skal du søge tilladelse? 

Bade- og bådebroer etableret efter 1975 skal have en tilladelse. Så er der ikke en 
tilladelse, skal der søges om tilladelse. Det samme gælder, hvis der ønskes større 
ændringer på en bade- og bådebro. 

Hvis en ejendom sælges til en ny ejer, kan en tilladelse normalt overdrages til den nye 
ejer. 

Ifølge bekendtgørelsen om bade- og bådebroer kan kommunen give tilladelse til en bade- 
og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Kommunens afgørelse kan påklages til 
Kystdirektoratet. 

Sønderborg Kommune



Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden 
konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning. 

Ansøg om bade- eller bådebro 

Ved en ansøgning om en bade- og bådebro skal du indsende en række oplysninger. 

•  Søg tilladelse til etablering/ændring af en bade-/bådebro 
Du skal vedlægge en plantegning og en profiltegning af broen, der viser broens nøjagtige 
placering. Plantegningen skal indeholde et udsnit af et matrikelkort i målestoksforholdet 
1:25.000, der viser broens endelige udseende med længde, bredde og eventuel sidebro, 
fortøjningspæle, rækværk og andet. 

Profiltegningen skal vise broens højde over vandet og havbundens profil med indtegnet 
vanddybder langs broen. 

 

Orientering og høring 

Når Sønderborg Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning, sender vi en kopi 
til naboerne i høring. Når der er truffet en afgørelse, bliver naboerne igen orienteret om 
afgørelsen. Kystdirektoratet skal eventuelt høres om ansøgningen. Tilladelsen bliver 
offentliggjort, hvis vi vurderer, at den har offentlig interesse. Tilladelsen må først benyttes, 
når klagefristen er udløbet. 

Afgørelsen 

Afgørelsen tager udgangspunkt i Sønderborg Kommunes retningslinjer, tidligere 
afgørelser, planlægning, matrikelforhold, kendte oplysninger om vanddybde med videre. 

Vilkårene for en tilladelse bliver fastsat efter en konkret vurdering af følgende forhold: 



•  Landskab 
•  Nabohensyn 
•  Adgangsforhold og eventuel krav til landareal 
•  Badevandskvalitet 
•  Natura2000-områder og bilag IV-arter 
Vilkårene stiller krav om bankgaranti som sikkerhed for, at vilkårene bliver overholdt, 
herunder fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes. 

En tilladelse betyder ikke, at kommunen har sagt god for konstruktionens sikkerhed eller 
stabilitet. Den fritager heller ikke ejeren for et eventuelt opstået civilretligt ansvar fx hvis en 
bruger kommer til skade på broen. Og tilladelsen afgør ikke, om en nabo eller andre kan 
modsætte sig broens etablering eller kræve broen fjernet efter etableringen. 

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer 

Ansøgning om en bro ud for byzone, landsbyer, sammenhængende bebyggelser eller 
ved enkeltliggende kystejendomme 

I bymæssige områder er det kun foreninger som grundejerforeninger, sportsforeninger, 
beboerforeninger eller lignende, der kan få en tilladelse til opsætning af en bade- og 
bådebro. Enkeltliggende kystejendomme kan få tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det 
er på egen grund. 

•  Se retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i kommunen 
Enkeltliggende kystejendomme kan søge tilladelse til en bade- og bådebro, hvis det er på 
egen grund. Hvis ansøger ikke ejer den matrikel, hvor broen får landfæste, skal ansøger 
indsende en samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen sammen med ansøgningen. 
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Administrationsgrundlag for 

 bade- og bådebroer i Vejle Kommune. 

Kommunens kyststrækning har stor landskabelig og rekreativ værdig. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til 
naturen, landskabet og offentlighedens frie adgang til at færdes langs stranden, når der skal behandles en 
ansøgning om opsætning af en bade- og bådebro.  
 
En del af kommunens kyst er præget af bebyggelse, havne og badestrande, mens andre strækninger af kysten 
er uberørt. De mange bade- og bådebroer ved kommunens kyster kan være med til at understrege områdets 
maritime tilknytning men også være dominerende elementer i kystlandskabet.  
 
Antallet af broer i Vejle kommune har, som i resten af landet, været stigende de seneste år. Der er derfor et 
behov for et samlet administrationsgrundlag med nogle retningslinjer for, hvor og hvordan kommunen kan 
meddele tilladelse til at opføre nye eller renovere/udbygge eksisterende bade- og bådebroer. 
 
Målsætningen for administrationen er at begrænse antallet af bade- og bådebroer ved at fastlægge en 
minimumsafstand mellem de enkelte broer på ca. 200 m samt at sikre friholdelse af de mere uberørte og åbne 
kyststrækninger for udbygningen med bade- og bådebroer. Broernes indbyrdes afstand betyder meget for 
oplevelsen af kystlandskabet, ikke mindst for den offentligt frie færdsel langs vores strande. Arealet mellem 
tæt liggende broer indbyder ikke til badning m.m., idet ophold her føles som indtrængning på privat område. 
Ligeledes vanskeliggøres adgangen for lystfiskeri og kajakroning mv. 
 
I Vejle kommune er der, langs offentligt tilgængelige kyster, offentlig adgang på alle bade- og bådebroer på 
eget ansvar. 
 

 
 

                            Godkendt i Natur- og Miljøudvalget 16. november 2011 
                       Godkendt ændret 14. maj 2016           
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Administrationsgrundlag 
 
Der skal altid søges om tilladelse til at opstille en bade- eller bådebro i Vejle kommune. Ansøgningen skal 
sendes til Vejle kommune, Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på e-mail 
teknikogmiljo@vejle.dk.  
 
Lovgrundlag 
Etablering af bade- og bådebroer er reguleret af Kystbeskyttelsesloven, og i henhold til bekendtgørelse nr. 
232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, må der ikke opføres bade- og bådebroer på søterritoriet uden 
tilladelse. Kompetencen til at behandle ansøgninger og føre tilsyn med bade- og bådebroer med de 
undtagelser, der følger af stk. 2 og 3, er tillagt kommunalbestyrelsen jf. § 2, stk. 1. Ansøgning om øvrige 
anlæg på søterritoriet, eksempelvis bådehejs og kystsikring, samt bade- og bådebroer, der udføres som en 
mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten, behandles af 
Kystdirektoratet 
 
Bade- og bådebroer opstilles ikke på ejerens egen grund, men på søterritoriet, hvor højhedsretten er 
uddelegeret til Kystdirektoratet. Søterritoriet er dermed ikke undergivet nogens ejendomsret, og der kan ikke 
vindes hævd på søterritoriet.  
 
Lovbekendtgørelsen vedr. bade- og bådebroer omfatter alene søterritoriet. Broer ved søer, åer og fjorde 
indlands (Rands Fjord) er undtaget for bekendtgørelsen. En bade- og bådebro indlands skal derfor behandles 
som opførelse af anlæg i by- eller landszone i henhold til planloven og naturbeskyttelsesloven. 
 

Principper og vurderingskriterier  
Dette administrationsgrundlag angiver de forhold, der vil blive inddraget i kommunens vurdering af en 
ansøgning. Der vil dog altid blive foretaget en konkret vurdering i hver enkelt sag.   
 
Ud fra en helhedsbetragtning af Vejle kommunes kyststrækninger er det kommunens ønske, 
at begrænse antallet af bade- og bådebroer langs kysten ved at fastlægge en generel minimumsafstand 
mellem de enkelte anlæg på ca. 200 meter. 
 
Af landskabelige hensyn skal bade- og bådebroer som udgangspunkt opsættes i forbindelse med eksisterende 
bolig, sommerhus eller lignende beboelsesbygning. Åbne naturlige kyststrækninger skal friholdes for broer. I 
vurderingen lægges der således vægt på både landskabelige forhold, og om bebyggelsen ligger i synlig og 
fysisk tilknytning til broen.  
 
Tilladelse til at opføre en bade- eller bådebro kan kun meddeles ejeren af det strandareal, som broen udgår 
fra. For at sikre, at flest mulige interesser tilgodeses, imødekommer kommunen som udgangspunkt kun 
ansøgninger om fælles bade- og bådebroer, der opsættes af etablerede1 grundejerforeninger eller lignende.  
 
Hvis ikke grundejerforeningen disponerer over et fælles strandareal, kan tilladelsen tinglyses på den 
ejendom, som broen ligger ud for. Kommunen vil i afgørelsen lægge vægt på: 

 Formål og behovet for broen, herunder om broen tilgodeser ”et bredere publikum”. 
 Hvorvidt broen vil være til gene for eventuelle naboejendomme og generelle brugere af 

lokalområdet. I relation hertil vil der blive lagt vægt på, om ansøger har indgået i en 
konstruktiv dialog med naboer og kommunen.  

 
I områder hvor der ikke er mulighed for at lave fællesbroer, eksempelvis ved enligt placerede boliger i 
landszone eller ved boliger i byzone, hvor offentligheden ikke kan færdes langs kysten, gives der normalt 
tilladelse til enkeltmandsbroer, såfremt dette ikke forringer de landskabelige forhold.  

                                                   
1 etableret ved tinglyste vedtægter eller anden gældende dokumentation 

mailto:teknikogmiljo@vejle.dk
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Som udgangspunkt skelnes der ikke mellem badebroer eller bådebroer, medmindre der er tale om 
foreningsbroer eller broer som på anden måde er særligt afhængige af et bestemt formål. Af landskabelige og 
rekreative hensyn er bade- og bådebroer derfor forbeholdt et begrænset antal joller og mindre fartøjer. Større 
fartøjer henvises til havneanlæg. Der kan i tilladelsen stilles vilkår om, hvor mange både der højst må lægges 
til. Det er praksis, at enkeltmandsejede broer højst må anvendes til 2 både. Bådene skal som udgangspunkt 
ligge for svaj eller ved fortøjringspæle, hvor disse er tilladt.  
 
Dispensation fra administrationsgrundlaget kan meddeles, såfremt broen har væsentlig interesse for 
friluftslivet. Dette gælder eksempelvis for offentlige broer med rekreative formål, for broer ved 
campingpladser og lign., eller for broer der understøtter foreningslivet. 
 
Tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer forudsætter, at der er offentlig adgang for alle på broen på eget 
ansvar. Offentlig adgang gælder for kortvarigt ophold og badning, eksempelvis muligheden for ophold på 
broen for at fiske krabber eller bade mv. Kortvarigt ophold gælder også for at lægge til med kajak, jolle eller 
lignende for at holde hvil. På privatejede strande må ophold og badning dog ikke finde sted inden for 50 m 
fra beboelsesbygninger. 
 
Generelt skal det forventes, at ejendomme ud til kysten, som ikke kan opnå tilladelse til en badebro, vil blive 
henvist til at benytte den nærmest beliggende badebro.  
 
 

Krav til bade- og bådebroens fysiske udformning 
En bade- og bådebro må ikke forhindre eller besværliggøre offentlighedens adgang langs stranden jf. 
naturbeskyttelseslovens § 22-26, og der må ikke uden tilladelse foretages uddybning/klapning omkring 
broen.  
 

1. Bade- og bådebroers konstruktion skal fremstå harmonisk, således at den ikke skæmmer kysten. Det 
betyder, at: 

 Broen skal udføres som en let konstruktion i træ, eventuelt med beslag og pæle m.m. i metal. 
 Broen skal holdes i neutrale naturfarver (træfarvet). Der må ikke indgå materialer, der kan 

give generende lysreflekser eller andre visuelle forstyrrelser. 
 Broen skal være enten en åben pælebro eller en flydebro med glidebeslag.  
 Broens pæle må ikke være for tykke i forhold til broens øvrige udformning eller formål. 
 Broen må ikke belyses, møbleres eller forsynes med flag, sidebroer, skørter eller lignende, 

medmindre særlige forhold taler for andet. Mindre platform og gelændere kan efter konkret 
vurdering monteres. 

 Broen skal placeres vinkelret på kysten.  
 

2. En bade- og bådebro må ikke være længere end højst nødvendigt. I vurderingen lægges der vægt på, 
at:  

 Broen ikke må virke for dominerende i landskabet og ikke bør kunne ses på store afstande.  
 Broens længde skal muliggøre, at den kan nå ud over et sten- eller tangbælte.  
 Der skal være mulighed for at komme ud til en rimelig bade- og bådebrosdybde, svarende til 

ca. 1-1,5 m vanddybde ved normal vandstand.  
 

Dog kan en bade-/bådebro som udgangspunkt maksimalt være 50 m lang.  
 

3. En bade- og bådebro skal være så lav som mulig. I vurderingen lægges der vægt på:  
 At bade-/bådebroen ikke må virke for dominerende i landskabet og ikke bør kunne ses på 

store afstande.  
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Dog kan en bade- og bådebro som udgangspunkt maksimalt være 1 m høj over normal daglig 
vande (dansk nulkote).  

 
4. En bade- og bådebro bør ikke være bredere end højst nødvendigt. I vurderingen skal der lægges vægt 

på:  
 At bade- og bådebro ikke må virke for dominerende i landskabet  
 Antallet af forventede brugere af broen 
 

Dog må en bade- og bådebro maksimalt være 1,50 m bred. 
 

Forhold til eksisterende broer  
Indtil 1975 havde en grundejer ret til, uden tilladelse ud for egen kystejendom, at opføre en åben pælebro, 
når den ikke var til ulempe for almenheden, vanddybden ved broen ikke var større end 1,5 m, og når 
anlægget udelukkende anvendtes af ejeren selv. Hvis en bro af nævnte art er etableret før 1975, må den 
således betragtes som lovlig, selv om ministeriet ikke har givet tilladelse til broens etablering2. Dette 
afhænger dog af, at broen har været opsat hvert år, og at der ikke har været foretaget væsentlige ændringer 
eller udvidelser.  
 
En renovering i ny konstruktion eller genopbygning af tidligere bro er at betragte som nyopførsel, og kræver 
dermed tilladelse.  
 
Eksisterende broer opført i 1975 eller senere kræver tilladelse. Broer opført uden tilladelse skal søges 
lovliggjort og sidestilles med en almindelig ansøgning om tilladelse til at opføre en bade- og bådebro. Dette 
kan således have den konsekvens, at kommunen efter en konkret vurdering meddeler afslag på ansøgningen, 
og at bade- og bådebroen kan påbydes fjernet af Kystdirektoratet. Alternativt kan kommunen meddele 
tilladelse med visse krav til ændring af broens udformning.  
 

Krav til ansøgningens indhold  
Ansøgningen om tilladelse til bade- og bådebroer skal indeholde følgende:  

 Præcis placering af den planlagte bro indtegnet på et kort eller luftfoto.  
 Ejendommens matrikelnummer.  
 Oplysninger om ejerens retlige adgang til kystarealet.  
 Oplysning om hvem der forventes at benytte broen.  
 Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet.  
 Angivelse af længde og bredde samt pælenes placering og tykkelse.  
 Angivelse af broens højde over vandet og vanddybde langs broen.  
 Oplysninger om materiale- samt farvevalg.  
 Oplysninger om hvorvidt bro og pæle agtes nedtaget i vinterperioden  

 
 
Høring og offentliggørelse af ansøgninger og tilladelser  
Ansøgninger om tilladelser og afgørelser vedr. bade- og bådebroer meddeles ansøgeren og ejerene af 
naboejendommene, således at disse bliver partshørt og har mulighed for evt. at klage over kommunes 
afgørelse.  
 
Som følge af det generelle afstandskrav på ca. 200, vil Vejle kommune normalt orientere de ejendomme, 
som grænser op til kysten inden for en afstand af ca. 100 meter på hver side af broen.  
 

                                                   
2 Ved gennemgang af luftfoto fra perioden 1972-2014 samt besigtigelse af bade- og bådebroer i Vejle Fjord har 
kommunen senest i 2014 fundet 4 broer, som må betragtes som lovlige broer, der uændret har været opsat før 1975. 
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Afgørelsen offentliggøres i lokalavisen samtidig med, at tilladelsen meddeles ansøgeren. Ansøgningen og 
afgørelsen offentliggøres tillige på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning for 
kystlandskabet eller har almindelig offentlig interesse. 
 
Hvis broen udføres af andet materiale end træ, eller hvis broen kan anvendes til andet formål end badning og 
fortøjning af både, skal Naturstyrelsen høres om ansøgningen.  
 
Ved særlige forhold, hvor der er tvivl om ulemper i forhold til bl.a. fiskeri, kystsikring, kabler og 
rørledninger, eller gener for besejling af farvandet i øvrigt, kan sagen sendes i høring til andre myndigheder 
som Kystdirektoratet, Fiskeriinspektoratet, Søfartsstyrelsen mv. 
 
Håndhævelse 
Hvis kommunens afgørelse ikke efterkommes, eller hvis kommunens henvendelse om lovliggørelse inden en 
fastsat dato ikke efterkommes, anmodes Kystdirektoratet om at påbyde det ulovlige forhold lovliggjort. 
Efterkommes Kystdirektoratets påbud ikke, skal Vejle kommune gøre opmærksom på, at forholdet vil blive 
politianmeldt.  
 
Klagevejledning 
Afgørelser i sager om bade- og bådebroer kan påklages. Skriftlig klage over afgørelse sendes til Vejle 
kommune, der videresender klagen til Kystdirektoratet.  
 
Klageberettiget er den, afgørelsen er rettet til, og enhver der må antages at have en individuel og væsentlig 
interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, 
Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejerens Landsforening.  
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Dog kan kommunalbestyrelsen 
bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage. 
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Standardvilkår for bade-og bådebroer i Vejle kommune  
En tilladelse meddeles på følgende vilkår:  
 
1. Der må ikke, uden ny tilladelse, foretages udvidelse eller væsentlige ændringer af broen.  
 
2. Ejeren skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. I tilfælde af hel eller delvis ødelæggelse skal 
eventuelle rester eller beskadigede dele omgående fjernes. Tilladelsen til genopførsel af broen i samme 
skikkelse bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 1 år efter ødelæggelsen.  
 
3. Broen må ikke afmærkes (medmindre Søfartsstyrelsen forlanger det). Under broens opførelse skal den 
yderste del dog afmærkes med et sort flag på en stage.  
 
4. Der skal være offentlig adgang på eget ansvar til broen for kortvarigt ophold. Broen må derfor ikke 
afmærkes med skilte, der forbyder offentlighedens adgang. På privatejede strande må ophold og badning dog 
ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger. 
 
5. Broen må ikke forhindre eller besværliggøre offentlighedens adgang langs stranden jf. 
naturbeskyttelseslovens § 22-26.  
 
6. Hvis broen nedlægges, skal det meddeles Vejle kommune.  
 
7. Broen kan overdrages sammen med ejendommen under forudsætning af, at den nye ejer gøres bekendt 
med vilkårene for broens tilladelse.  
 
8. Broen må ikke belyses, møbleres eller forsynes med sidebroer, platforme, skørter eller lignende, 
medmindre der i tilladelsen er angivet andet.  
 
9. Broen er forbeholdt (evt. antal) joller og mindre fartøjer, idet større fartøjer henvises til havneanlæg. 
Bådene skal som udgangspunkt ligge for svaj evt. ved fortøjringspæle, hvis disse er tilladt. Der må ikke uden 
tilladelse opføres bådehejs eller lignende konstruktioner med eller uden overdækning. 
 
 
 
Vejle kommune har med tilladelsen ikke godkendt konstruktionens sikkerhed eller stabilitet, og tilladelsen 
fritager ikke ejeren for et eventuelt civilretligt ansvar, der må opstå i forbindelse med broens tilstedeværelse.  
 
Overtrædelse af vilkår kan medføre bortfald af tilladelse til bade- og bådebro.  
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