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Tilladelse til opstilling af bade-/bådebro         
 

Du har søgt om tilladelse til at etablere en fælles bade-/bådebro ud for fælles 

areal med matr.nr. 35o Bredballe By, Bredballe, beliggende på adressefri 

matrikel mellem Strandvejen 16B og 18A, 7120 Vejle Ø. 

 

Kommunens afgørelse 

Der meddeles tilladelse efter § 2, stk. 1 i Bekendtgørelse om bade- og både-

broer, til opstilling af en 35 meter lang og 1,5 meter bred bade- og bådebro 

med mindre platform på ca. 3x3 m2 og kajakplatform. Broen betjener en 

fælles beboerkreds bestående af de ejendomme der har lovlig adgang til 

strandarealet ved strandvejen matr.nr. 35o Bredballe By, Bredballe. 

 

Tilladelsen gives på følgende betingelser: 

 

1. Broen må maksimalt være 35 meter lang og 1.5 meter bred. Dækkets si-

der må ikke være tykke eller bygget i metal af hensyn til genskind og 

synlighed. Kun stolper, vanger (skelet under trædækket) og beslag må 

være i metal – øvrige dele skal bygges i træ. Der meddeles tilladelse til 

mindre platform og kajak-isætningsdæk. 

 

2. Såfremt broen nedtages om vinteren, skal metalskelet ligeledes nedtages. 

 

3. Der må ikke uden skriftlig tilladelse fra Vejle Kommune foretages udvi-

delse eller væsentlige ændringer af broen.  

 

4. Broen skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. I tilfælde af hel eller 

delvis ødelæggelse skal eventuelle rester eller beskadige dele omgående 

fjernes. Tilladelsen til genopførsel af broen i samme skikkelse bortfal-

der, hvis broen ikke er genopført senest 1 år efter ødelæggelsen. 
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J. nr.: 

04.18.10-P19-8-21  

 

Kontaktperson: 

Peter Ruhlmann 

Lokaltlf.:  

Mobilnr.: 21 31 42 91  

E-post:PETRU@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 

 

 

 

Teknik & Miljø - Natur & Udeliv 

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 00 00 

naturudeliv@vejle.dk · www.vejle.dk 
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14 
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14 
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5. Vejle Kommune kan med en passende frist kræve, at ejeren/foreningen for egen regning fjer-

ner broen, såfremt et vilkår for tilladelsen ikke overholdes, eller såfremt Vejle Kommune af 

anden grund finder, at broen skal fjernes.  

 

6. Broen må ikke afmærkes (medmindre Søfartsstyrelsen forlanger det). Under broens opførelse 

skal den yderste del dog afmærkes med et sort flag på en stage.  

 

7. Såfremt der er lovlig adgang til strandarealet, skal der være offentlig adgang 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 indenfor 50 m fra 

beboelsesbygninger jf. naturbeskyttelseslovens §22.  

 

8. Såfremt der ikke er lovlig adgang for offentligheden til strandarealet, skal broen fortsat være 

tilgængelig for kortvarigt ophold for offentligheden fra søsiden 

 

9. Broen må ikke forhindre eller besværliggøre offentlighedens adgang langs stranden jf. natur-

beskyttelseslovens § 22.  

 

10. Hvis broen nedlægges, skal det meddeles Vejle Kommune.  

 

11. Broen kan overdrages sammen med ejendommen, men under forudsætning af, at den nye 

ejer/forening gøres bekendt med vilkårene for broens tilstedeværelse.  

 

12. Broen skal placeres vinkelret på kysten og sættes som anvist på kortet (ikke tættere på 5 me-

ter fra skel, medmindre andet aftales med nabo). Broen må dog opsættes svagt vinklet på ky-

sten indtil sag om nabobro er afklaret. 

 

13. Broen må ikke belyses, møbleres eller forsynes med sidebroer, gelænder, flag eller vimpler, 

skørter, bådlifter eller lignende, medmindre der i tilladelsen er angivet andet.  

 

14. Broen er forbeholdt joller og mindre fartøjer, idet større fartøjer henvises til havneanlæg. Bå-

dene skal som udgangspunkt ligge for svaj evt. ved fortøjringspæle hvis disse er tilladt, og 

der må ikke uden tilladelse opføres bådehejs eller lignende konstruktioner med eller uden 

overdækning. 
 

Vejle Kommune har med denne tilladelse ikke godkendt konstruktionens sikkerhed eller stabili-

tet, og tilladelsen fritager ikke ejeren for et eventuelt civilretligt ansvar, der måtte opstå i forbin-

delse med broens tilstedeværelse.  

 

Overtrædelse af vilkår kan medføre bortfald af tilladelse til bade- og bådebro 

 

Den ønskede placering er markeret på kortet nedenfor. 
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Copyright: Luftfoto BlomInfo, Grundkort GDS og Vejle Kommune. 

 

Høring 

Sagen har været til høring ved alle naboer til fællesarealet matr.nr. 35o Bredballe By, Bredballe. 

Naboer til fællesarealet er alle adgangsberettiget til arealet. Der er ikke i høringsperioden modta-

get bemærkninger. 

 

Kommunens vurdering 

Kommunen vurderer, at broens udformning og anvendelse er i overensstemmelse med admini-

strationsgrundlag for bade- og bådebroer i Vejle kommune. Betingelserne begrundes ud fra kon-

kret vurdering ved besigtigelse.  

 

Antallet af broer må ikke skæmme kystlandskabet, hvorfor der kun meddeles tilladelser til fæl-

lesbroer. I særlige tilfælde, hvor der ikke er fysisk mulighed for dette, kan der efter konkret land-

skabelig vurdering meddeles tilladelse til en mindre privat bro. Med fysisk mulighed menes ad-

gang til fællesareal, mulighed for gå på tværs af ejendomskel eller gå langs naturlig strandbred.  

Det er et grundlæggende princip, at en større samlet fællesbro generelt vurderes at være indpas-

set bedre i landskabet end flere små enkeltmands broer. 

 

I dette tilfælde er der fællesareal med mulighed for at betjene en større brugerkreds. Der er ind-

gået konstruktiv dialog med ejendomme som har lovlig adgang til strandarealet, og det vurderes, 

at broen tilgodeser denne brugerskare. Der meddeles pga. antallet af brugere dispensation fra ad-

ministrationsgrundlaget til en mindre platform og kajak-isætningsdæk. Det konkret vurderet, at 

denne type bro tilpasset antallet af brugere og formål, er indpasset i kystlandskabets urbane ud-

tryk. 

 

 

Klagevejledning m.v. 



Side: 4/5 

 

 - 4 - 

Der kan klages til Kystdirektoratet over denne afgørelse. Klage skal ske inden 4 uger fra den 

dag, du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen annonceret, regnes klagefristen fra annoncerings-

tidspunktet. Klage kan adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrø-

rer, enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsfore-

ning. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen 

ikke udnyttes. 

 

En klage skal indgives skriftligt og sendes hertil. Klagen sendes videre til Kystdirektoratet med 

kommunens bemærkninger. 

 

Hvis du ikke inden 5 uger efter annoncering i dags- og lokalpressen har modtaget besked herfra 

om, at der er kommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 

 

Afgørelsen vil snarest blive annonceret i Ugeavisen Vejleposten 

 

I øvrigt 

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. 

 

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at ringe hertil. 

 

Lovhenvisning 

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 

Kystbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020 

 

Venlig hilsen 

 

 
Peter Ruhlmann 

Biolog / Landskabsforvalter 

 

Kopi til  

 

Naboejendomme beliggende i tilknytning til fællesarealet 

 

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

Postboks 100 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

 

Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk  

Vermundsgade 38c 

2100 København Ø 

 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

mailto:kdi@kyst.dk
mailto:sfs@dma.dk
mailto:dn@dn.dk
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Masnedøgade 20 

2100 København Ø 

 

DN Vejle   dnvejle-sager@dn.dk 

Uffe Rømer 

Klokkeager 20 

7120 Vejle Ø 

 

Friluftsrådet   kastanjely@mail.dk  

Rose Henriksen 

Digevej 2 

7323 Give 

 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  

Scandiagade 13 

2450 København SV 

 

Ejendomsforeningen Danmark  info@ejendomsforeningen.dk  

Juridisk afdeling 

Nørre Voldgade 2 

1358 København K. 

  

Fritidshusejernes Landsforening sekretariat@mitfritidshus.dk   

Niels Bohrs Allé 11 

2860 Søborg 

 

mailto:dnvejle-sager@dn.dk
mailto:kastanjely@mail.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:sekretariat@mitfritidshus.dk

