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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.
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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.

