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1 Indledning 
Bade- og bådebroer indbyder ofte til udfoldelse 

af friluftslivets glæder, herunder badning, krabbe-

fiskeri eller blot det at nyde udsigten. Men i hvil-

ket omfang har offentligheden adgang til at be-

nytte bade- og bådebroer ved kysten? Skal man 

respektere kæder eller skilte med ”adgang for-

budt”, ”privat” el.lign.? Det er faktisk ikke ganske 

enkelt at vide, for det vil forudsætte viden om 

den tilladelse, som opsætning af en bade- eller 

bådebro i de fleste tilfælde beror på. Over tid er 

                                                           
1 Se bl.a. Hanne Mølbeck, Planloven og vand, U.2004B.209 
og Knud Illum, Dansk Tingsret, 3. udg., 1976, s. 18. 

der sket en ændring af de retlige rammer for tilla-

delser til bade- og bådebroer, og broens opførel-

sestidspunkt har derfor også betydning for vurde-

ringen af offentlighedens adgang.  

I modsætning til naturbeskyttelseslovens og 

mark- og vejfredslovens bestemmelser er der ikke 

fastsat særlige lovbestemmelser om offentlighe-

dens adgang til søterritoriet – eller anlæg på sø-

territoriet for den sags skyld. Det skyldes i det 

væsentlige, at søterritoriet ikke er undergivet pri-

vat ejendomsret.1 Etablering af anlæg på søterri-

toriet vil som udgangspunkt kræve en tilladelse i 

overensstemmelse med statens højhedsret. Det 

fremgår i dag udtrykkeligt af kystbeskyttelseslo-

vens § 16 a og for bade- og bådebroer af bade- og 

bådebrobekendtgørelsens regler.2 Et relevant 

spørgsmål er herefter, i hvilket omfang der i tilla-

delser til sådanne anlæg, f.eks. bade- og både-

broer (kan) fastsættes vilkår om offentlighedens 

adgang.  

Det er som udgangspunkt kommunerne, der 

meddeler tilladelser til bade- og bådebroer på sø-

territoriet, og hovedformålet med denne artikel 

er, at belyse den kommunale praksis for så vidt 

angår offentlighedens adgang til bade- og både-

broer. Analysen er baseret på en gennemgang af 

32 kommunale afgørelser fra 2018 vedrørende 

bade- og bådebroer på søterritoriet. Desuden 

inddrages 13 kommunale administrationsgrund-

lag, dvs. politisk vedtagne retningslinjer for den 

kommunale administration af tilladelseskravet. 

2 Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bå-
debroer.  
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Endelig er inddraget 12 afgørelser fra Kystdirekto-

ratet fra 2018 og 2019 i klagesager vedrørende 

kommunale tilladelser til eller afslag på bade- og 

bådebroer.   

Artiklen berører også spørgsmålet, om der af lov-

givningen kan udledes en generel adgangsret til 

bade- og bådebroer, navnlig om naturbeskyttel-

seslovens generelle adgangsret til kortvarigt op-

hold og badning på strandbredder kan udstræk-

kes til også at gælde bade- og bådebroer på så-

danne strandbredder og kyststrækninger.  

Offentlighedens adgang til private bade- og både-

broer rejser spørgsmål i forhold til den private 

ejendomsrets beskyttelse efter grundlovens § 73, 

navnlig i forhold til eksisterende private anlæg på 

søterritoriet.3 Dette vil imidlertid ikke blive be-

handlet i nærværende artikel, hvor det centrale 

omdrejningspunkt er tilladelseskravet og den 

kommunale praksis vedrørende offentlighedens 

adgang til bade- og bådebroer.  

I det følgende redegøres indledningsvis for tilla-

delseskrav vedrørende bade- og bådebroer på sø-

territoriet og for muligheden for at stille vilkår 

vedrørende offentlighedens adgang. Dernæst ret-

tes fokus mod den kommunale praksis. 

2 Tilladelseskrav m.v. for bade- og bå-
debroer på søterritoriet 

2.1 Tilladelseskravet og statens højhedsret 
Det fremgår af bade- og bådebrobekendtgørel-

sen, at anbringelse af bade- og bådebroer på sø-

territoriet kræver tilladelse, jf. kystbeskyttelseslo-

vens § 16 a, stk. 1, nr. 2. Kystbeskyttelseslovens § 

                                                           
3 Om ejendomsretlige aspekter vedrørende offentlighedens 
adgang i forbindelse med naturfredningsloven fra 1969 se 
Anders Vinding Kruse, Et spørgsmål om ekspropriation. Er 
tvungen indrømmelse af færdsels- og 
opholdsret for almenheden ekspropriation? U.1969B.17.  
4 Lov nr. 311 af 19. april 2006 om ændring af lov om kystbe-
skyttelse. Loven trådte i kraft den 1. januar 2007. 
5 Se bl.a. U1946.844H hvor højhedsretten udgjorde grundla-
get for at kræve fjernelse af et raftehegn, der var placeret 
9,4 m ud på søterritoriet.  

16 a blev indsat i kystbeskyttelsesloven i 2006 

som en særlig lovbestemmelse om statens høj-

hedsret.4 Statens højhedsret har dannet grundlag 

for et ulovfæstet tilladelseskrav til faste anlæg 

også forud for indføjelse af den særlige bestem-

melse i kystbeskyttelsesloven i den form, at det 

ikke har været tilladt at etablere faste anlæg på 

søterritoriet, og at sådanne i givet fald kunne 

kræves fjernet.5 I forhold til statens højhedsret 

har det været afgørende for tilladelseskravet, at 

der var tale om faste indretninger i modsætning 

til f.eks. opankring af både o.lign.6 Ved kystbe-

skyttelseslovens ikrafttræden i 1988 indgik en be-

stemmelse i lovens § 17, stk. 5 (nu § 19 e, stk. 2) 

om, at genstande anbragt på søterritoriet eller 

strandbredden uden tilladelse kunne kræves fjer-

net. Endvidere indgik som et supplement til straf-

felovens § 2957 en direkte strafsanktionering i lo-

vens § 20, stk. 2, for bl.a. udførelse af anlæg eller 

anbringelse af faste eller forankrede indretninger 

eller genstande, samt fartøjer, der agtedes an-

vendt til andet end sejlads.8  

Den nuværende bade- og bådebrobekendtgø-

relse, der trådte i kraft d. 30. marts 2007, afløste 

bade- og bådebrobekendtgørelsen fra 1981.9 

1981-bekendtgørelsen fastslog i overensstem-

melse med højhedsretten, at bade- og bådebroer 

ikke måtte anbringes på søterritoriet uden tilla-

delse. Bekendtgørelsen fastlagde en kompetence-

fordeling mellem ministeriet for offentlige arbej-

der og amterne. Forud for 1981 var der ikke et 

eksplicit tilladelseskrav i den skrevne lovgivning – 

blot et generelt antaget tilladelseskrav som følge 

af statens højhedsret.  

6 Om tilladelseskrav for husbåde se bl.a. U1975.415H. Se 
endvidere U2003.2309Ø om forankring af en husflåde på sø-
territoriet. 
7 Ifølge straffelovens § 295 er det strafbart at foretage ind-
dæmning eller anbringe faste indretninger i ferske vande el-
ler på søterritoriet i strid med privates eller det offentliges 
ret. 
8 Ifølge lovbemærkningerne indebar bestemmelsen ikke no-
gen ændring i forhold til det ulovfæstede tilladelseskrav i 
henhold til statens højhedsret, FT 1987/88 L37. 
9 Bekendtgørelse nr. 489 af 28. september 1981 om bade- og 
bådebroer. 
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Det er antaget, at frem til 1975 kunne en grund-

ejer uden tilladelse opføre en åben pælebro ud 

for egen kystejendom. Det forudsatte, at den ikke 

var til ulempe for almenheden, at der ikke ved 

broen var større vanddybde end 1,5 m, og at an-

lægget udelukkende anvendtes af ejeren selv. 

Denne ordning hvilede på en skrivelse af 9. januar 

1959 fra ministeriet for offentlige arbejder til 

vandbygningsdirektøren. Ordningen, som blev 

ophævet i 1975, er beskrevet i cirkulære nr. 13 af 

31. januar 1984. Ifølge Kystdirektoratet må bade- 

og bådebroer, der er etableret før 1975 og lever 

op til skrivelsens krav, anses for lovlige, uden at 

der foreligger en tilladelse.10 Derimod anses 

bade- og bådebroer, der er opført efter 1975 

uden en tilladelse for at være ulovlige, og vil der-

for som udgangspunkt kræve en lovliggørende til-

ladelse. Dette er bekræftet i retspraksis.  

I MAD2016.150V fandt hverken byret eller lands-

ret, at det var bevist, at der på en ejendom havde 

været en bade- og bådebro fra før 1975, der ikke 

krævede tilladelse. En ny bade- og bådebro, der 

ansås for opført efter 30. marts 2007, var derfor 

omfattet af tilladelseskravet efter 2007-bekendt-

gørelsen. Der fandtes ikke grundlag for at tilside-

sætte kommunens og Kystdirektoratets skøns-

mæssige afvejning og afslag på lovliggørende til-

ladelse til den opsatte bro. I MAD2017.400B 

fandt byretten det ikke bevist, at der oprindelig 

var givet en tilladelse til en bro opført i 1976/77,  

og udtalte, at ejeren måtte være den nærmeste 

til at bære risikoen for, at tilladelsen måtte være 

bortkommen.11  

Det fremgik af bade- og bådebrobekendtgørelsen 

fra 1981, at bemyndigelsen til amtsrådene alene 

                                                           
10 Ifølge Kystdirektoratets administrationsgrundlag for søter-
ritoriet (Kystdirektoratet, Kystdirektoratets administrations-
grundlag for søterritoriet. Oceaner af værdier – et hav af 
muligheder. (s.d..) ifølge Kystdirektoratets hjemmeside pub-
liceret i 23.03.2015), vil det blive betragtet som nyanlæg, der 
kræver tilladelse, hvis en bro har været fjernet og ikke er 
genetableret inden for en kortere periode (2-3 år), eller hvis 
udseende eller dimensionerne på broen ønskes ændret. 
Selvom administrationsgrundlaget alene er rettet mod sager, 
hvor Kystdirektoratet er førsteinstans, er det nærliggende at 
antage, at tilsvarende lægges til grund for bade- og både-

omhandlede bade- eller bådebroer ud for en en-

kelt ejendom til udelukkende brug for ejeren og 

dennes husstand eller ud for et areal, der tilhørte 

en grundejerforening til udelukkende brug for 

dennes medlemmer og disses husstande. I begge 

tilfælde var forudsætningen, at broens længde 

målt fra kystlinjen højst var 50 m, at vanddybden 

ved broens yderende ikke oversteg 1,5 m, og at 

broen udførtes som en enkeltbro uden sidebroer, 

og enten som en åben pælebro eller som en fly-

debro. Kravene til disse mindre broer indikerer, 

at det ikke var hensigten, at der med broerne 

skulle kunne etableres en privatsfære på søterri-

toriet, f.eks. med brohoveder, bænke o.lign., men 

derimod primært var tale om at muliggøre bad-

ning og fortøjning af både.  

Den nugældende bade- og bådebrobekendtgø-

relse fra 2007 overlader mere generelt kompe-

tence til at meddele tilladelse til bade- og både-

broer på søterritoriet til kommunerne og det er 

ikke længere en forudsætning for kommunens 

kompetence, at broen skal opføres udelukkende 

til brug for en nærmere afgrænset kreds. Det 

fremgår af bade- og bådebrobekendtgørelsens § 

2, stk. 1, at det som udgangspunkt er kommunal-

bestyrelsen, der meddeler tilladelse til bade- og 

bådebroer. Er der tale om broer, der udføres som 

en mole eller tilsvarende konstruktion, der hin-

drer fri vandgennemstrømning langs kysten, er 

det dog Kystdirektoratet, der er tilladelsesmyn-

dighed, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2.  Broer, 

der anbringes i erhvervshavne eller lystbåde-

havne, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.  

broer, hvor kommunen er førsteinstans. Under alle omstæn-
digheder må det dog afhænge af en konkret vurdering, om 
der er tale om en eksisterende lovlig indretning eller et ny-
anlæg, der kræver tilladelse. 
11 I sagen havde Svendborg Kommune i 2015 meddelt en lov-
liggørende tilladelse til en bådebroen med vilkår om afkort-
ning af broens længde og afkortning af brohovedets bredde 
samt fjernelse af bænk på brohovedet. Afgørelsen blev stad-
fæstet af Kystdirektoratet og byretten gav Kystdirektoratet 
medhold. Byretten fandt ikke anledning til at tage nærmere 
stilling til en påstand om myndighedspassivitet. 
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Også andre bade- eller bådeindretninger på sø-

territoriet, f.eks. pontoner el.lign., kræver tilla-

delse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Her er 

det Kystdirektoratet, der er myndighed, når der 

ikke er tale om en bade- eller bådebro.  

Ifølge bygge- og beskyttelseslinjebekendtgørel-

sen12 er anlæg af bade- og bådebroer, der er om-

fattet af bade- og bådebrobekendtgørelsen, und-

taget fra eventuelle krav om dispensation fra na-

turbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslin-

jer, herunder strandbeskyttelseslinjen. De krav, 

der stilles ved etablering af bade- og bådebroer 

på søterritoriet (og tilhørende landdel), adskiller 

sig således fra tilladelseskrav for bade- og både-

broer i søer og vandløb, hvor det er lovgivningens 

almindelige regler, herunder naturbeskyttelseslo-

ven, vandløbsloven og planloven, der finder an-

vendelse. 

2.2 Vilkår om offentlighedens adgang 
Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse har 

siden 2007 haft betydning for afgrænsningen af 

saglige hensyn ved meddelelse af tilladelse til 

bade- og bådebroer. Formålsbestemmelsen om-

fatter bl.a. hensynet til den rekreative udnyttelse 

af kysten samt sikring af den eksisterende adgang 

til og langs kysten. Lovforarbejderne til formåls-

bestemmelsen er særdeles sparsomme og er ret-

tet mod kystbeskyttelsesforanstaltninger. Der er 

ikke redegjort nærmere for, hvad hensynet til 

den rekreative udnyttelse af kysten betyder i for-

hold til bade- og bådebroer, og forholdet er ikke 

nærmere reguleret i bade- bådebrobekendtgørel-

sen. Det fremgår alene af bade- og bådebrobe-

kendtgørelsens § 2, stk. 3, at bade- og bådebroer 

ikke må anlægges sådan, at de hindrer eller van-

skeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret 

efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26. Det 

samme fremgår for så vidt angår adgangen til 

strandbredder m.v. af bygge- og beskyttelseslinje-

bekendtgørelsens § 1, stk. 3. Der er dog næppe 

                                                           
12 Bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018 om bygge- og 
beskyttelseslinjer. 

tvivl om, at rekreative hensyn og hensynet til of-

fentlighedens adgang er et sagligt hensyn efter 

kystbeskyttelsesloven.  

Vilkår skal efter den almindelige forvaltningsret 

være proportionale. Der skal altså være forholds-

mæssighed mellem den byrde, som vilkåret på-

lægger adressaten, og det hensyn, som vilkåret 

tilsigter at varetage. I hver sag må foretages en 

konkret skønsmæssig afvejning af de relevante 

hensyn og proportionale vilkår. Her kan der sær-

ligt i forhold til private bade- og bådebroer være 

et hensyn til ejerens eventuelle forøgede vedlige-

holdelsesudgifter og til privatlivets fred. Dette må 

dog også ses i lyset af, at der er tale om placering 

af et privat anlæg på søterritoriet, hvor der er fri 

adgang for offentligheden, og langs kysten, hvor 

der normalt også vil være adgang efter naturbe-

skyttelsesloven. Et vilkår om offentlig adgang til 

en privat bade- og bådebro på en kyststrækning 

med offentlig adgang vil på den baggrund næppe 

kunne anses for uforholdsmæssigt indgribende. 

Det må herved forudsættes, at der er tale om ad-

gang på eget ansvar i lighed med strandadgangs-

retten i naturbeskyttelseslovens § 22. Et vilkår om 

offentlighedens adgang kan også være med til at 

opveje andre modstående interesser, f.eks. den 

landskabelige interesse i en uberørt kystlinje.  

Man kan overveje, om vilkår også skal være nød-

vendige i den forstand, at hvis ikke de blev stillet, 

ville den skønsmæssige afvejning af interesser i 

den konkrete sag ikke falde ud til fordel for en til-

ladelse. I så fald ville en kommune ikke kunne 

stille vilkår om offentlig adgang til bade- og både-

broer, hvis en tilladelse i den konkrete sag kunne 

opnås uden et sådan vilkår.  Forholdet er ikke 

nærmere diskuteret i den forvaltningsretlige te-

ori.  

Relevansen af vilkårene i en tilladelse skal vurde-

res konkret i hvert enkelte tilfælde for ikke at 

komme i konflikt med forbuddet mod at sætte 

skøn under regel.  Det, sammen med et eventuelt 

nødvendighedskrav, hindrer ukritisk anvendelse 
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af standardvilkår. Der skal således være plads til 

konkret skønsudøvelse også i situationer, hvor 

der findes politisk vedtagne administrations-

grundlag med tilhørende standardvilkår som ud-

gangspunkt for behandlingen af de enkelte sager. 

2.3 Klage og tilsyn 
Kommunernes afgørelser kan ifølge bade- og bå-

debrobekendtgørelsen påklages til Kystdirektora-

tet. Dette afviger fra de øvrige klageregler efter 

kystbeskyttelsesloven. Efter ændringen af kystbe-

skyttelsesloven i 2018 fremgår det af lovens § 18, 

stk. 1, at afgørelser efter loven truffet af kommu-

nalbestyrelsen kan påklages til Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet. Dette gælder også afgørelser 

truffet efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 18 

c, stk. 1. Derimod nævnes ikke § 18 c, stk. 3, som 

udgør bemyndigelseshjemlen til kommunalbesty-

relsen, der er udnyttet ved bade- og bådebrobe-

kendtgørelsen. Det er derfor fortsat Kystdirekto-

ratet, der er klageinstans i forhold til kommunal-

bestyrelsens afgørelser om bade- og bådebroer 

efter kystbeskyttelsesloven, jf. bade- og bådebro-

bekendtgørelsens § 4.  

Klageadgangen til Kystdirektoratet er ikke be-

grænset til retlige spørgsmål, således som det 

som udgangspunkt er tilfældet med klageadgan-

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter kyst-

beskyttelsesloven. Som det vil fremgå af analysen 

af Kystdirektoratets afgørelser, fremhæver Kyst-

direktoratet dog konsekvent, at det udviser tilba-

geholdenhed med at prøve kommunernes skøn. 

Efter kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, er kom-

munerne generelt tilsynsmyndighed. Det var før 

lovændringen i 2018 Kystdirektoratet, der havde 

kompetence til at meddele påbud om fjernelse af 

indretninger eller anlæg, der var etableret i strid 

med § 16 a, jf. § 19 b. Lovændringen i 2018 havde 

                                                           
13 FT 2017-18 L 187 Forslag til lov om ændring af 
lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om natur-
beskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige an-
dre love, afsn. 3.4.1 og bemærkningerne til § 18 c og § 19. 
14 Nærmere oplysninger om de udvalgte kommuner, sags-
numre og de kommunale administrationsgrundlag kan findes 
i i Lasse Baaner og Helle Tegner Anker: Bade og bådebroer – 

netop til hensigt at samle kompetencen til at 

meddele lovliggørende tilladelse, påbyde fysisk 

lovliggørelse og foretage selvhjælpshandlinger 

hos kommunerne i forhold til bade- og både-

broer.13 Tilsynskompetencen omfatter også ud-

stedelse af påbud til den til enhver tid værende 

ejer af en ejendom om at berigtige ulovlige anlæg 

eller indretninger, jf. § 19 c, hvis det ikke er mu-

ligt at meddele påbud til den, der har udført for-

anstaltningen.  

3 Kommunernes praksis vedrørende 
offentlig adgang til bade- og både-
broer 

I det følgende afdækkes, i hvilket omfang og på 

hvilken måde der sker en regulering af offentlig-

hedens adgang ved kommunernes meddelelse af 

tilladelse private til bade- og bådebroer. Den 

kommunale praksis er analyseret på baggrund af 

en anmodning om aktindsigt i 31 kommuners af-

gørelser fra 2018 vedrørende bade- og bådebroer 

på søterritoriet samt eventuelle politiske admini-

strationsgrundlag for sådanne sagers behand-

ling.14   

Kommunerne er udvalgt i forbindelse med et 

forskningsprojekt vedrørende barrierer for of-

fentlighedens adgang. Udvælgelsen er foretaget 

på baggrund af en række kriterier, der sikrer, at 

den variation, der er i forudsætningerne for be-

folkningens rekreative udnyttelse af naturen, er 

repræsenteret.15  

De kommunale administrationsgrundlag og afgø-

relser er suppleret med Kystdirektoratets afgørel-

ser vedrørende bade- og bådebroer som klagein-

stans fra 2018 og 2019. Det drejer sig om i alt 12 

afgørelser. 

Undersøgelse af kommunal praksis. Baggrundsmateriale. 
IFRO Dokumentation nr. 2020/1.  
15 Se Jensen, F.S., Olafsson, A.S., Caspersen, O.H. & Præst-
holm, S. (2020): Hindringer for befolkningens adgang til na-
turen – Feltundersøgelse 2019. IGN Rapport, marts 2020. In-
stitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns 
Universitet, Frederiksberg. 
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I 11 ud af de 31 kommuner var der i 2018 truffet 

afgørelse vedrørende bade- og bådebroer, mens 

der ikke var truffet afgørelser i de resterende 20 

kommuner. 13 af de 31 kommuner havde et ned-

skrevet administrationsgrundlag for sager vedrø-

rende bade- og bådebroer.  

3.1 Forskelle i de kommunale administrati-

onsgrundlag 
De kommunale administrationsgrundlag giver et 

indblik i den kommunale retsopfattelse og den 

forventede retsanvendelse, herunder udøvelse af 

skøn, afvejning af hensyn og fastsættelse af vil-

kår.  

De kommunale administrationsgrundlag er rela-

tivt varierende i omfang og detaljeringsgrad – fra 

en liste med få standardvilkår til længere doku-

menter med redegørelser, illustrationer m.v. For 

to kommuners vedkommende består administra-

tionsgrundlaget alene af nogle standardvilkår. 

Fem kommuner har bygget dem op som egentlige 

prioriterings- eller afvejningsregler, mens de re-

sterende seks kommuner har valgt en kombina-

tion af afvejningsregler og standardvilkår. For-

buddet mod at sætte skøn under regel gælder, 

uanset hvilken form kommunernes administrati-

onsgrundlag har. Ud fra et almindeligt forvalt-

ningsretligt synspunkt kan der argumenteres for, 

at afvejningsregler må foretrækkes frem for stan-

dardvilkår, idet de bedre understøtter den indivi-

duelle vurdering af den enkelte sag.  

Administrationsgrundlagene angår generelt tre 

forhold: lokalisering, udformning og brug.   

3.1.1 Lokalisering af broer 

I forhold til lokalisering har kommunernes admi-

nistrationsgrundlag ofte det overordnede sigte at 

begrænse antallet af bade- og bådebroer, navnlig 

ud fra landskabelige hensyn, og der kan også 

være angivet en tilsigtet afstand mellem broerne 

alt efter, hvilke områder de opstilles i. Landskabe-

lige hensyn indgår i næsten alle undersøgte admi-

nistrationsgrundlag (12 ud af 13). I langt de fleste 

kommuners administrationsgrundlag indgår også 

naturinteresser og friluftsmæssige eller rekrea-

tive interesser i beslutningen om, hvor der kan 

placeres bade- og bådebroer. Naturinteresser er 

tillagt vægt i ca. halvdelen af de kommunale ad-

ministrationsgrundlag (7 ud af 13). Endelig er der 

enkelte kommuner, der tillægger nabohensyn 

vægt i deres administrationsgrundlag. 

Når administrationsgrundlagene sammenholdes 

med de kommunale afgørelser, ses det, at de 

landskabelige prioriteringer i administrations-

grundlagene generelt har stor betydning for kom-

munernes afgørelser. Derimod er administrati-

onsgrundlagenes prioritering af påvirkning af 

dyre- og planteliv ikke fremtrædende i de kom-

munale afgørelser.  

Kun få kommuners administrationsgrundlag til-

lægger nabointeresser betydning for sagernes af-

gørelse. Det kan også diskuteres, hvilken rolle na-

bohensyn spiller i relation til kystbeskyttelseslo-

vens formålsbestemmelse. I praksis betyder na-

bointeresser formentlig en del og nabointeresser 

fylder en del i klagesagerne, idet 5 ud af 12 sager 

ved Kystdirektoratet blev påklaget af naboer.  

I forhold til lokalisering, hvor de landskabelige 

hensyn vejer tungt, er spørgsmålet om offentlig-

hedens adgang til selve broen ofte tillagt betyd-

ning i administrationsgrundlagene, f.eks. således, 

at der som hovedregel kun gives tilladelse til fæl-

les bade- og bådebroer med offentlig adgang op-

sat af grundejerforeninger og lignende. Det er til-

fældet i f.eks. Odder, Vejle og Lejre Kommune, 

hvor administrationsgrundlaget fra Vejle dog ikke 

udelukker, at der kan gives tilladelse til enkelt-

mandsbroer i områder, hvor der ikke er mulighed 

for at lave fællesbroer, f.eks. ved enligt placerede 

boliger i landzone eller ved boliger i byzone, hvor 

offentligheden ikke kan færdes langs kysten.  

Nogle administrationsgrundlag opererer med en 

zonering ud fra forskellige områdetyper. Det gæl-
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der f.eks. Svendborg Kommune, der har et ret de-

taljeret administrationsgrundlag.16 Her sondres 

mellem grøn, gul og rød zone. Grøn zone omfat-

ter eksempelvis tæt bebyggede kyster med 

mange broer, mens rød zone omfatter uberørte 

kyststrækninger eller Natura 2000-områder med 

få eller ingen broer. I grøn zone kan der efter ad-

ministrationsgrundlaget som oftest meddeles til-

ladelse til nye broer, hvorimod der i rød zone ikke 

kan gives tilladelse til nye broer, med mindre der 

foreligger særlige vægtige begrundelser. I gul 

zone kan der i begrænset omfang gives tilladelse 

til nye offentlige bade- og bådebroer.  

Af Kerteminde Kommunes administrationsgrund-

lag fremgår det, at kommunen ikke giver tilla-

delse til opsætning af private bade- og bådebroer 

ud for offentlige arealer.  På strækninger med få 

broer, der typisk er fællesbroer ved offentlige ba-

destrande, kan der alene forventes tilladelse til at 

bygge fællesbroer med offentlig adgang. Kun i be-

byggede kystområder, hvor private og fælles 

bade- og bådebroer er almindelige og typiske for 

området, vil der som udgangspunkt blive givet til-

ladelse til at bygge nye private bade- og både-

broer. 

3.1.2 Udformning af broerne 

Ligesom landskabelige hensyn indgår i kommu-

nernes overvejelser vedrørende placering af 

broer, fører de også til bestemmelser vedrørende 

broernes størrelse og nærmere udformning i de 

kommunale administrationsgrundlag. Kravene er 

ofte relativt detaljerede og afspejler måske i no-

gen grad mere arkitektoniske eller æstetiske præ-

ferencer frem for egentlige landskabelige hensyn. 

Det kan f.eks. diskuteres, om vilkår som ”Broens 

pæle må ikke være for tykke i forhold til broens 

øvrige udformning eller formål” fra Vejle Kommu-

nes administrationsgrundlag kan begrundes ud 

fra kystbeskyttelseslovens formål. Tilsvarende 

med hensyn til Svendborg kommunes bestem-

melse om, at private badebroer kun må forsynes 

med 2 badetrapper, mens offentlige badebroer 

                                                           
16 Ud over et særskilt administrationsgrundlag er der fastsat 
retningslinjer i kommuneplanen, se Kommuneplan 2017-
2029, Svendborg. 

må have 3 badetrapper, og ”indtil 2 lave plinte 

uden ryglæn samt et enkelt gelænder i en let kon-

struktion”. 

3.1.3 Brug af broerne 

Retningslinjerne for brugen af broerne omfatter 

både adgangen til færdsel, badning og fortøjning. 

Hvad angår færdsel på broerne, indeholder 10 af 

de 13 kommuners administrationsgrundlag en ge-

nerel retningslinje om offentlig adgang til private 

bade- og bådebroer. Det gælder f.eks. Vejle Kom-

mune, der  angiver, at ”Tilladelse til opsætning af 

bade- og bådebroer forudsætter, at der er offent-

lig adgang for alle på broen på eget ansvar. Of-

fentlig adgang gælder for kortvarigt ophold og 

badning, eksempelvis muligheden for ophold på 

broen for at fiske krabber eller bade mv. Kortva-

rigt ophold gælder også for at lægge til med ka-

jak, jolle eller lignende for at holde hvil. På privat-

ejede strande må ophold og badning dog ikke 

finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygnin-

ger.” 

Tilsvarende gælder for Kerteminde Kommune, 

som efter henvisning til naturbeskyttelsesloven 

angiver, at der stilles vilkår om ”at broer er of-

fentligt tilgængelige, medmindre … broen ligger 

lige ud for privat ejendom uden strandareal.” 

For to kommuners vedkommende, Sønderborg 

og Svendborg, synes udgangspunktet derimod at 

være, at der ikke er offentlig adgang til private 

bade- og bådebroer. Således fremgår det af 

Svendborg Kommunes administrationsgrundlag, 

at broer, der anbringes ud for en enkelt privat 

ejendom, alene må anvendes af ejendommens 

ejer og af dennes husstand, mens broer, der an-

bringes ud for et areal, der tilhører en grundejer-

forening eller lignende privat forening, alene må 

anvendes af foreningens medlemmer og perso-

ner. Et administrationsgrundlag er kun udgangs-

punktet for den konkrete vurdering, og Svend-

borg Kommune har da også i en af de afgørelser, 
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som indgår i undersøgelsen, stillet vilkår om of-

fentlig adgang til en bro etableret af en privat 

lodsejer.  

Begrænsningen i Svendborg og Sønderborg kom-

munes administrationsgrundlag har muligvis en 

historisk baggrund i 1981-bekendtgørelsens be-

myndigelse til de daværende amter. Her var am-

ternes kompetence afgrænset til visse mindre 

bade- eller bådebroer udelukkende brug for eje-

ren og dennes husstand eller ud for et areal, der 

tilhørte en grundejerforening til udelukkende 

brug for dennes medlemmer og disses husstande 

– formentlig i modsætning til større broer eller 

broer med f.eks. erhvervsmæssig eller anden or-

ganiseret anvendelse. 

Det samlede billede er, at der er ganske stor vari-

ation i administrationsgrundlagene med hensyn 

til offentlig adgang til private broer; fra ingen of-

fentlig adgang til fuld offentlig adgang. I de to 

kommuner, hvor administrationsgrundlaget læg-

ger op til, at der ikke stilles vilkår om offentlig ad-

gang, ser det umiddelbart ud til, at der er tale om 

en videreførsel af 1981-bekendtgørelsens forud-

sætning i forhold til kompetenceafgrænsningen 

mellem ministeriet og amterne. Derimod har en 

række andre kommuner taget det modsatte ud-

gangspunkt, og indarbejdet i deres administrati-

onsgrundlag, at der skal stilles vilkår om offentlig 

adgang, formentlig ud fra en opfattelse af, at der 

med den nye bekendtgørelse og med indarbejdel-

sen af statens højhedsret i kystbeskyttelsesloven 

var mulighed for en bredere skønsmæssig afvej-

ning i forhold til offentlighedens adgang til bade- 

og bådebroer.  

3.2 Nærmere om anvendelse af vilkår om of-

fentlig adgang i de kommunale tilladel-

ser 
Et er de kommunale administrationsgrundlag, no-

get andet er de 32 kommunale afgørelser, der 

indgår i undersøgelsen. Her er vilkår vedrørende 

                                                           
17 Det kan bemærkes, at syv af de resterende sager er lovlig-
gørelsessager, der navnlig angår broens udformning. 
18 Vejle Kommune, j.nr. 04.18.10-P19-1-18 og j.nr. 04.18.10-
P19-3-18. 

offentlighedens adgang i tilladelser til bade- og 

bådebroer hyppigt forekommende. Vilkårene kan 

inddeles i to forskellige typer – dels vilkår om, at 

broen ikke må hindre eller vanskeliggøre offent-

lighedens adgang efter naturbeskyttelsesloven, 

typisk langs kysten, dels vilkår om, at der skal 

være offentlig adgang til selve broen.  

Vilkår vedrørende opretholdelse af adgang langs 

kysten forekommer i 19 ud af de 26 tilladelser til 

bade- og bådebroer, der er indgået i undersøgel-

sen. Det er imidlertid et vilkår, der blot gentager 

bade- og bådebrobekendtgørelsens forudsætning 

for tilladelsen – en forudsætning, der vil være 

gældende for ansøger, uanset om den er anført i 

tilladelsen eller ej. Det har derfor ikke betydning 

for offentlighedens ret til færdsel langs kysten, 

om et sådant vilkår er fastsat. Vilkåret om opret-

holdelse af passage langs kysten må betragtes 

som en oplysning til ejeren om bekendtgørelsens 

krav, og om, at retten til uhindret adgang langs 

strande og kyster i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 22 ikke er ændret som følge af tilladelse til 

etablering af en bro ud i vandet.   

Der er i 14 ud af de 26 tilladelser fastsat vilkår 

om, at der skal være offentlig adgang på den på-

gældende bro. Blandt de 14 tilladelser med vilkår 

om offentlig adgang er både tilladelser til broer, 

der ønskes etableret af private husstande (4), og 

broer, der ønskes etableret af en bredere kreds, 

herunder grundejerforeninger (5), lystbådehavne 

(2), private foretagender (2) og kajakklub (1). 

Ses nærmere på tilladelser til private husstande, 

er der i fire ud af 15 tilladelser, fastsat vilkår om, 

at der skal være offentlig adgang til den pågæl-

dende bro.17 Det drejer sig om to afgørelser fra 

Vejle,18 en fra Skive19og en fra Svendborg.20 I sa-

gen fra Svendborg er der tale om en bro i gul 

zone, hvor det angives, at der skal være offentlig 

adgang, og samtidig er fastsat vilkår om, at den 

pågældende bro skal være forsynet med et skilt 

19 Skive Kommune, j.nr. 779-2018-17200. 
20 Svendborg Kommune, j.nr. 17/29802. 
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om offentlig adgang. I tilladelserne fra Vejle er 

der stillet vilkår om, at broen ikke må afmærkes 

med skilte, der forbyder offentlig adgang. Det 

fremgår af disse tilladelser, at der skal være ”of-

fentlig adgang til broen for kortvarigt ophold”. 

Der er ikke i afgørelserne redegjort mere konkret 

for behovet for vilkåret om offentlig adgang.  

Der er i to sager blandt de 15 tilladelser til private 

husstande stillet vilkår om, at den pågældende 

bade- og bådebro alene må anvendes af en be-

stemt personkreds. I den ene tilladelse fra Fre-

densborg Kommune21 er der vilkår om, at kun 

ejeren og dennes gæster må benytte broen, 

mens der i den anden tilladelse fra Sønderborg 

Kommune er vilkår om, at broen ”kun må benyt-

tes af grundejerne og deres husstand.” Der er i de 

to afgørelser ikke redegjort for, hvilke saglige 

hensyn efter kystbeskyttelsesloven de pågæl-

dende vilkår søger at varetage. Det er dog ikke et 

enkeltstående tilfælde, idet det er en generel 

mangel ved afgørelserne, at de ikke tydeligt rede-

gør for, hvilke hensyn efter kystbeskyttelseslo-

ven, de stillede vilkår sigter på at varetage.  

Analysen af de kommunale sager viser, at der er 

en vis variation blandt kommunerne fra vilkår om 

offentlig adgang til ingen offentlig adgang til pri-

vate bade- og bådebroer. Det kan ikke afvises, at 

der kan være faktiske forhold, der kan begrunde 

forskellene, f.eks. at der kan være tale om bade- 

og bådebroer, hvor der ikke er et offentligt til-

gængeligt strandareal. Ikke desto mindre er det 

dog klart, at kommunerne i et vist omfang har an-

lagt deres egen praksis med en varierende rets-

anvendelse mellem kommunerne til følge. Dertil 

kommer, at der muligvis også er forskellige rets-

opfattelser blandt kommunerne med hensyn til 

spørgsmålet om en generel adgangsret til private 

bade- og bådebroer.  

3.3 Generel adgangsret til private bade- og 

bådebroer 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser sikrer ad-

gangen til, under visse betingelser, at færdes på 

                                                           
21 Fredensborg Kommune, j.nr. 18/24660. 

strandbredder og andre kyststrækninger. Spørgs-

målet er imidlertid, om retten efter § 22, stk. 1, til 

kortvarigt ophold og badning på strandbredder 

mv. også giver ret til kortvarigt ophold og badning 

på private badebroer? Spørgsmålet er hverken 

belyst i forarbejder, litteratur eller i praksis.  

Det kan konstateres, at der blandt de kommuner, 

som indgår i vores undersøgelse, særligt er to 

kommuner – Vejle og Kerteminde – hvor offentlig 

adgang til bade- og bådebroer kædes sammen 

med naturbeskyttelseslovens § 22 som omfat-

tende kortvarigt ophold og badning mv.  

I en afgørelse fra Kerteminde Kommune22 anføres 

det, at der i overensstemmelse med naturbeskyt-

telsesloven er adgang til ”at lægge til broen med 

kajak, båd eller lignende for at holde hvil, (samt 

mulighed) for ophold på broen for at fiske krab-

ber eller bade mv.” Følgelig bliver der i afgørelsen 

ikke fastsat et eksplicit vilkår om offentlig adgang. 

I afgørelser fra Vejle Kommune bliver der gene-

relt stillet vilkår om offentlig adgang til kortvarigt 

ophold på de pågældende broer, og det bliver 

samtidig præciseret, at der ikke er adgang til op-

hold og badning inden for 50 m fra beboelsesbyg-

ninger. I de øvrige afgørelser, der indgår i under-

søgelsen, synes udgangspunktet at være en anta-

gelse om, at naturbeskyttelsesloven ikke regule-

rer ophold på bade- og bådebroer.  

Det fremgår som nævnt ovenfor af bade- og bå-

debrobekendtgørelsen, at en bade- eller bådebro 

ikke må hindre eller vanskeliggøre almenhedens 

færdsels- og opholdsret langs strandbredden eller 

andre kyststrækninger efter naturbeskyttelseslo-

vens § 22. Der kan på den baggrund siges at være 

en ret til i det mindste at krydse eller passere en 

både- eller bådebro, hvis dette er nødvendigt for 

at udøve færdselsretten efter § 22. Men om der 

også kan indfortolkes en generel adgang til bade- 

og bådebroer heri er mere uklart. Naturbeskyttel-

seslovens adgangsregler regulerer som udgangs-

punkt ikke adgangsretten til søterritoriet, hvor 

færdselsretten som hovedregel er fri. Hertil kom-

mer, at der er tale om private anlæg, hvortil der 

22 Kerteminde Kommune, j.nr. 18/15544. 
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ud fra almindelige ejendomsretlige betragtninger 

normalt ikke vil være adgang. En generel ad-

gangsret for offentligheden til (eksisterende) pri-

vate bade- og bådebroer synes derfor at måtte 

kræve et klarere hjemmelsgrundlag.  

Sammenlignes med bade- og bådebroer i ferske 

vande, så giver vandløbslovens § 4 sammenholdt 

med § 2 ret til færdsel, hvor der er flere bred-

ejere, og hvor søen eller vandløbet ikke er under-

lagt særskilt ejendomsret. Sejladsretten giver 

ifølge ældre lovgivning og det ældre vandløbscir-

kulære ikke ”ret til at betræde andres ejendom” 

og indebærer på den baggrund heller ikke en ret 

til også at færdes på bade- og bådebroer i de på-

gældende vande. Der er altså som udgangspunkt 

ikke almindelig adgang til bade- og bådebroer i 

søer og vandløb. 

Såfremt en kommune antager, at der gælder en 

generel adgangsret til bade- og bådebroer på sø-

territoriet, kan det betyde, at der i denne kom-

mune ikke fastsættes eksplicitte vilkår om offent-

lighedens adgang. I den situation vil der princi-

pielt ikke være offentlig adgang til en privat bade- 

og bådebro, selvom det har været en væsentlig 

forudsætning for kommunens tilladelse. Spørgs-

målet er dog ikke afklaret i praksis og det er usik-

kert, hvordan en sag vil falde ud.   

3.4 Kystdirektoratets prøvelse af de kommu-

nale afgørelser 
Kystdirektoratet er klageinstans for kommunale 

afgørelser vedrørende bade- og bådebroer, og 

der er givet aktindsigt i samtlige afgørelser fra 

2018 og 2019 truffet som klageinstans. Klagead-

gangen til Kystdirektoratet er ikke, som det er til-

fældet for klageadgangen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet efter kystbeskyttelsesloven, be-

grænset til retlige spørgsmål. Kystdirektoratet 

fremhæver konsekvent, at det udviser tilbagehol-

denhed med at prøve kommunernes skøn.23 Bort-

                                                           
23 Se fra 2018 og 2019 sag nr. 18/00189, 18/00733, 
18/02129, 18/03196, 19/00170. 

set fra en enkelt sag fra 2018, hvor Kystdirektora-

tet fandt et vilkår om offentlighedens adgang sag-

ligt, er der ikke i de indhentede afgørelser eksem-

pler på, at Kystdirektoratet har prøvet kommu-

nernes skønsudøvelse med hensyn til vilkår om 

offentlighedens adgang eller taget stilling til anta-

gelsen af en generel adgangsret. 

Når det gælder Kystdirektoratets stillingtagen til 

bade- og bådebroer, der ikke er omfattet af bade- 

og bådebrobekendtgørelsen, træffer Kystdirekto-

ratet afgørelse som 1. instans, f.eks. for broer, 

der er en del af et havneanlæg m.v. Her fremgår 

det af Kystdirektoratets administrationsgrundlag 

for søterritoriet,24 at der vil blive lagt vægt på, om 

broen er til fri afbenyttelse for offentligheden. Til-

svarende er angivet for så vidt angår tilladelse til 

platforme mv. Der er dog efter det oplyste ikke 

truffet sådanne afgørelser i 2018 og 2019. 

Det er i øvrigt uklart, hvorfor klageadgang vedrø-

rende bade- og bådebroer ikke er overført til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet i lighed med de 

øvrige sager efter kystbeskyttelsesloven. Da kla-

geadgangen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

imidlertid er begrænset til retlige spørgsmål efter 

kystbeskyttelsesloven i de fleste sager, ville en 

klageadgang til nævnet dog ikke give mulighed 

for en prøvelse af det kommunale skøn vedrø-

rende offentlighedens adgang i modsætning til 

f.eks. sager efter naturbeskyttelsesloven. 

4 Afsluttende bemærkninger 
Offentlighedens adgang til private bade- og både-

broer rejser en række spørgsmål. I denne artikel 

er fokus på tilladelseskravet og den kommunale 

praksis. Om offentligheden har adgang til private 

bade- og bådebroer vil som udgangspunkt af-

hænge af den tilladelse, der er givet til den på-

gældende bro. Der er næppe grundlag for at an-

tage, at naturbeskyttelseslovens § 22 giver of-

fentligheden en generel adgang til private bade- 

24 Kystdirektoratet, Kystdirektoratets administrationsgrund-
lag for søterritoriet. Oceaner af værdier – et hav af mulighe-
der. (s.d.) ifølge Kystdirektoratets hjemmeside publiceret i 
23.03.2015. 
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og bådebroer på søterritoriet, selvom det mulig-

vis er opfattelsen i nogle kommuner.  

Samspillet mellem tilladelseskravet og offentlig-

hedens adgang har udviklet sig over tid, hvor det i 

perioden fra 1981 til 2007 var et kriterium for 

amternes kompetence, at der var tale om mindre 

bade- og bådebroer ud for en enkelt ejendom, 

der var forbeholdt ejeren og dennes husstand, el-

ler ud for et areal tilhørende en grundejerfor-

ening forbeholdt grundejerforeningens medlem-

mer. Samtidig antoges der før 1975 slet ikke at 

være noget tilladelseskrav til visse mindre bade- 

og bådebroer ud for egen kystejendom, bl.a. un-

der forudsætning af, at broen alene var til ejerens 

brug. Et fælles særkende for disse mindre bade- 

og bådebroer er, at der er tale om enkeltbroer 

anbragt ud for egen ejendom uden sidebro (eller 

brohoved), og at vanddybden maksimalt er (eller 

var) 1,5 m.  

Ønsker man som strandgæst at vide, om der er 

offentlig adgang til en både- og bådebro eller ej, 

er det derfor ganske væsentligt, hvornår broen er 

etableret. Samtidig vil det for broer, der ikke fal-

der ind under ovennævnte mindre bade- og bå-

debroer, samt for tilladelser meddelt efter 1. ja-

nuar 2007 være væsentligt at vide, om der i tilla-

delsen er fastsat særlige vilkår om offentlighe-

dens adgang.  

I den gældende kystbeskyttelseslov er rekreative 

hensyn og hensynet til offentlighedens adgang til 

kysten saglige hensyn. Selvom lovforarbejderne 

er sparsomme er der næppe tvivl om, at kommu-

nerne kan fastsætte vilkår om offentlighedens ad-

gang, når de giver en tilladelse til en bade- eller 

bådebro. Dette synes også at være opfattelsen i 

de fleste kommuner. Der må dog foretages en 

konkret afvejning, herunder i forhold til hensynet 

til ejerens interesser, og under iagttagelse af bl.a. 

proportionalitetsprincippet.  

Analysen af den kommunale praksis viser, at der 

er en stor variation fra vilkår om offentlig adgang 

til vilkår om ingen offentlig adgang. I de fleste 

kommunale administrationsgrundlag (10 af 13) er 

udgangspunktet, at der skal være offentlig ad-

gang til private bade- og bådebroer og dette er li-

geledes afspejlet i vilkårsfastsættelse i konkrete 

sager. Generelt er det dog mere undtagelsen end 

hovedreglen, at de kommunale afgørelser tyde-

ligt redegør for den individuelle vurdering og for 

hvilke hensyn efter kystbeskyttelsesloven de stil-

lede vilkår, sigter på at varetage. 

Selvom der er klageadgang til Kystdirektoratet 

med fuld prøvelse, foretager Kystdirektoratet til-

syneladende ikke en realitetsprøvelse af det kom-

munale skøn for så vidt angår offentlighedens ad-

gang. Kystbeskyttelseslovens klagesystem er såle-

des ikke egnet til at opstille retningslinjer for eller 

endog sikre en ensretning af skønsafvejningen i 

forhold til de rekreative interesser vedrørende 

bade- og bådebroer på søterritoriet.  

Som strandgæst kan det derfor konkret være van-

skeligt at vide, om der er offentlig adgang til en 

badebro eller ej. Der kan være forskellige mulig-

heder for at rette op på denne usikkerhed om 

retstilstanden. En mulighed er, at der sikres (digi-

tal) adgang til den tilladelse, der gælder for en 

bestemt bade- eller bådebro, fx via Miljøportalen 

eller Kystdirektoratets Kystatlas. En anden mulig-

hed er, at en tilladelse skal ledsages af et krav om 

skiltning, der gengiver tilladelsens vilkår vedrø-

rende offentlighedens adgang (eller mangel på 

samme). En tredje mulighed er, at der i lovgivnin-

gen tages stilling til, i hvilket omfang offentlighe-

den har eller kan have adgang til private bade- og 

bådebroer, f.eks. ved en præcisering af hjem-

melsgrundlaget for varetagelsen af hensynet til 

offentlighedens adgang eller eventuelt mere vidt-

gående ved en udvidelse af adgangsretten efter 

naturbeskyttelseslovens § 22, i det omfang der er 

offentlig adgang til strandbredden/kyststræknin-

gen. Sidstnævnte vil dog i forhold til eksisterende 

private bade- og bådebroer uden offentlig adgang 

forudsætte nærmere overvejelser vedrørende 

forholdet til grundlovens § 73. 

 

 


