Vejledning om ansøgning til en bade- og bådebro
Der skal altid søges om tilladelse

Regler for bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer opstilles ikke på ejerens
egen grund, men på søterritoriet som ikke er
undergivet nogens ejendomsret. Der kan
ikke vindes hævd på søterritoritet.

Bade- og bådebroer skal opsættes i forbindelse med eksisterende bolig, sommerhus
eller lignende beboelsesbygning, og åbne naturlige kyststrækninger skal friholdes
for broer. Af hensyn til kystlandskabet, er der fastlagt en generel minimumsafstand
mellem broerne på ca. 200 meter.

Derfor skal der altid søges om tilladelse til at
opstille en bade- eller bådebro. Ansøgningen
skal sendes til Vejle Kommune, Teknik &
Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på email naturfriluftsliv@vejle.dk.

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,
gives der normalt kun tilladelse til fælles bade- og bådebroer opsat af
grundejerforening el. lign. Kommunen vil i afgørelsen lægge vægt på om broen
tilgodeser ’et bredere publikum’.

Spørgsmål?

Tilladelse til opsætning af bro forudsætter, at der er offentlig adgang på broen på
eget ansvar. 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. Det skal
forventes, at hvis man ikke kan opnå en tilladelse til en badebro, vil man blive
henvist til at benytte den nærmest beliggende bro

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte:

Peter Ruhlmann
Email: petru@vejle.dk
Telf: 76 81 24 24

Der skelnes ikke mellem badebroer og bådebroer, medmindre der er tale om broer
til foreninger og lign. Bade- og bådebroer er derfor kun forbeholdt et begrænset
antal joller og mindre fartøjer. Større fartøjer henvises til havneanlæg. Det er
praksis, at enkeltmandsejede broer højest må anvendes til 2 både.
En bade- og bådebro må ikke forhindre eller besværliggøre offentlighedens adgang
langs stranden jf. naturbeskyttelseslovens § 22-26.

Se mere i administrationsgrundlaget

Vejledning om ansøgning til en bade- og bådebro
Ansøgningen skal indeholde:











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 ejeres skriftlige samtykke om ret
til adgang på kystarealet.
Angivelse af broens 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

Sådan skal en bade- og bådebro se ud:
Længde: Broen må ikke være længere end højst nødvendigt og som udgangspunkt
maks. 50 m lang.
Højde: Broen bør være så lav som muligt og som udgangspunkt maks. 1 m høj over
normal daglig vande (dansk nulkote).
Bredde: Broen bør ikke være bredere end højst nødvendigt, og maksimalt være 1,50
m bred, medmindre særlige forhold taler for andet.
Materialer m.m.
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.

