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Udgangspunkt for 
Administrationspraksis 
for bade- og bådebroer 

• Kysten har stor rekreativ værdi for kommunens borgere 
og besøgende. 

• Kommunen behandler som udgangspunkt ansøgninger 
om bade- og bådebroer (undtagelser: fx broer i havne, 
og broer, af mole-lignende karakter)

• Ansøgninger behandles efter bekendtgørelse om bade-
og bådebroer, som udspringer af lov om kystbeskyttelse.



Formål med
en administrationspraksis 

• Sagsbehandlingen skal ske ud fra en afvejning af  
hensyn til bl.a. kystlandskabet, naturen og den 
rekreative udnyttelse af kysterne.

• En administrationspraksis skal varetage ovennævnte 
hensyn, samt sikre ensartet behandling af ansøgninger.

• En administrationspraksis er en vejledning til borgere 
og sagsbehandlere - ikke faste regler. En tilladelse skal 
altid begrundes i en konkret vurdering.



Tilladelser hidtil

• På baggrund af en konkret vurdering af en ansøgt bro –
dens placering, anvendelse mv. er der hidtil givet 
tilladelser til:

– Broer på mellem 10 og 26 m i længden, 

– ca. 1,3 - 1,6 m i bredden (dog 2 m i særlige tilfælde)

– eventuelt mindre brohoved 

– som udgangspunkt uden møbler og læhegn

– primært i sommerhusområder

– offentlig tilgængelig, hvis broen er ansøgt på en 
offentlig tilgængelig strand/kyststrækning



Generelt gældende 
for bade- og bådebroer

• Krav fra Søfartsstyrelsen, fx
– Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning 

uden tilladelse og broen kan til enhver tid kræves 
afmærket for ejers regning.

– Hvis broen delvis inddrages om vinteren, skal de til 
enhver tid yderste 4 pæle række mindst 2 meter op 
over vandoverfladen. Eller ingen del af broen række 
mere end 20 cm op over den eksisterende havbund. 

– Ved en permanent fjernelse af broen skal de 
underrettes og broen skal fjernes i sin helhed fra 
søterritoriet inkl. eventuelle pæle.



Generelt gældende 
for bade- og bådebroer

• En tilladelse pålægger ikke Hedensted Kommune 
ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed.

• Ejer skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. 
En tilladelsen fritager ikke ejeren for et evt. civilretligt 
ansvar, opstået i forbindelse med broen.

• Der må ikke uden tilladelse foretages uddybning/ 
klapning omkring broen.



Forslag til Administrationspraksis
Udformning

Udgangspunktet er, 

• en let konstruktion, fx en åben pælebro eller en flydebro i  
neutrale farver.

Forslag:

• ikke længere end højst nødvendigt og som udgangspunkt 
maksimalt ca. 30 meter lang.

• ikke bredere end højst nødvendigt, og maksimalt ca. 1,5 
meter bred, medmindre særlige forhold taler for andet.

• så lav som mulig og som udgangspunkt maksimalt 1 
meter over normal daglig vande (middelvandstanden)

• må ikke møbleres eller forsynes med læhegn, sidebroer 
eller lignende, medmindre særlige forhold taler for andet.

• Mindre brohoveder tillades. 



Forslag Administrationspraksis
Adgang

Udgangspunktet er: 

• Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for 
færdsel til fods (jf. gældende regler). 

– gælder selve stranden/kyststrækningen - ikke badebroer.

• Kommunen kan med vilkår bestemme, hvorvidt en 
badebro skal være offentlig tilgængelig. 

Forslag:

• Fortsættelse af hidtidig praksis: at tilladelser til nye broer 
rummer vilkår om, at der skal være adgang for 
offentligheden, på eget ansvar. 



Forslag til Administrationspraksis
Placering

Udgangspunktet er

• Varetagelse af hensyn til rekreative, natur- og 
landskabsmæssige interesser.

Forslag:

• I det åbne land begrænses antallet af badebroer, af 
hensyn til landskabet.

• I bebyggede kystområder, hvor private og fælles 
bade- og bådebroer er almindelige, vil der ikke være 
behov for samme begrænsning. 

• Broer skal passe ind i landskabet og eksisterende 
kulturmiljø.



Input til: hvor vigtigt er det?

• Adgang til 
badebroer

– Offentligt 
tilgængelig? Eller

– Privat?

• Antal 
badebroer

– Mange? Eller

– Få?



Generelt gældende for 
tilladelser til bade- og bådebroer

• Både ansøgninger om, og tilladelser til bade- og 
bådebroer, skal meddeles til ejere af naboejendomme.

• Tilladelser skal offentliggøres, hvis de er af væsentlig 
betydning eller har almindelig offentlig interesse.

• Tilladelser til bade- og bådebroer kan påklages. 
Klageberettigede er:
– modtager af afgørelsen, 

– enhver, der må antages at have en væsentlig  individuel 
interesse i sagen. 

– Klageberettigede organisationer: Friluftsrådet, Danmarks 
Naturfredningsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Fritidshusejernes Landsforening.



Slut


