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Tilladelse til badebro ved Udsholt Strandvej 34 
Matrikel 11e og 11d, Udsholt By, Blistrup 
 
Bestyrelserne i Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark og 
Grundejerforeningen Thoredsgård har ansøgt kommunen om etablering af 
en ny badebro som erstatning for deres eksisterende bro. 
 
Afgørelse 
Gribskov kommune giver hermed tilladelse til etablering af badebro ud for 
Udsholt Strandvej 34, 3230 Græsted. Tilladelsen gives i henhold til § 2, stk. 
1 i LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer. 
 
Tilladelsen gives på betingelse af, at opsætningen af den nye badebro 
godkendes på generalforsamlingerne i Grundejerforeningen Smidstrup 
Strandpark og Grundejerforeningen Thoredsgård, henholdsvis d. 26. marts 
og d. 2. april 2023. Kommunen skal orienteres om generalforsamlingernes 
beslutninger, før anlægsarbejdet må påbegyndes. Referater fra 
generalforsamlingerne sendes hurtigst muligt til kommunen på 
tms@gribskov.dk.  
 

 
Kort 1: Grundejerforeningerne har ansøgt om etablering af ny badebro. Badebroen placeres 
på samme lokation som eksisterende bro. Rød linje angiver badebroens placering.  
 

Sag: 01.24.16-P19-1-23 
 
17. marts 2023 

Grundejerforeningen  
Smidstrup Strandpark  
Grundejerforeningen Thoredsgård 
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Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Anlægsarbejdet skal udføres i perioden 1. september - 30. juni, af 
hensyn til bilag IV-arten marsvin, der yngler i juli/august. 

2. Broens landfæste placeres ved kystlinjen ved daglig vande. 
3. Der må ikke placeres skilte, borde, bænke, fortøjningspæle eller 

lignende på broen. 
4. Broen skal være offentlig tilgængelig. 
5. Broen må ikke hindre eller væsentligt vanskeliggøre almenhedens 

færdsels- og opholdsret langs og på kysten. 
6. Ejere skal vedligeholde broen i god og forsvarlig stand. I tilfælde af 

ødelæggelse skal eventuelle rester eller beskadigede dele omgående 
fjernes. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 1 år 
efter ødelæggelsen. 

7. I tilfælde af, at ejer ikke fjerner beskadigede brorester, kan Gribskov 
Kommune foranledige, at broen fjernes, og derefter indkræve udgifter 
hos ejeren. 

8. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden 
forudgående aftale med Søfartsstyrelsen, der i øvrigt til enhver tid kan 
kræve broen afmærket for ejerens regning. 

9. Senest 2 uger efter broen er etableret fremsendes færdigmelding til 
Gribskov Kommune på tms@gribskov.dk. Færdigmeldingen skal 
bekræfte at broen er opført i overensstemmelse med tilladelsen, eller 
beskrive eventuelle nødvendige afvigelser. Ved færdigmeldingen 
vedlægges billeder af broen. 

10. Gribskov kommune arbejder på et fælles kystbeskyttelsesprojekt, 
Nordkystens Fremtid. Projektet kan indebære at der sandfodres på 
strækningen hvor badebroen placeres. Ejer skal acceptere at 
badebroen kan miste sin funktion, som følge af at strandens bredde 
udvides ved strandfodring. Ejer må selv bære sit tab herfor.  

11. Det vil kræve ny tilladelse fra kommunen at foretage flytning, 
udvidelse eller ændring af broen. 

 
Tilladelsen bortfalder, hvis nogen af de fastsatte vilkår ikke opfyldes. 
 
Tilladelsen kan ikke påføre Gribskov Kommune noget ansvar for 
konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren 
for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse, eventuelt opstået 
civilretligt ansvar. Hvis etablering af broen berører andre matrikler i 
området, fx i form af færdsel eller oplag af materialer, opfordrer kommunen 
til at der indhentes skriftligt samtykke hertil fra den/de berørte grundejere 
inden anlægsarbejdet iværksættes. 
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Beskrivelse af området 
Strandgrunden på Udsholt Strandvej nr. 34, 3230 Græsted består af to 
matrikler 11d og 11e Udsholt By, Blistrup, som er ejet af henholdsvis 
Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark og Grundejerforeningen 
Thoredsgård. Matriklerne fremstår som ét område, der drives og 
vedligeholdes af de to foreninger i fællesskab. Deres samarbejde om 
strandgrunden har eksisteret i mere end 40 år og i samme periode har der 
været en badebro. Der er mere end 300 meter til øvrige badebroer. 
 

 
Kort 2: Badebroens placering markeret med rød linje.  
 
Etablering af ny badebro 
Den eksisterende badebro har været sæsonudlagt juni-september i årevis 
og er nu så udtjent at foreningernes bestyrelser har vurderet at reparation 
og vedligeholdelse af den er urentabelt, og ønsker derfor at etablere en ny. 
 
Den nye badebro bygges af NBC Marine der har betydeligt kendskab til 
Nordkysten. Badebroen opføres som stolpebro, med fri 
vandgennemstrømning. Dens højde er ca. 1,5 m over middelvandstand. Den 
vil være 25 m lang og 1,6 meter bred. På den højre side (mod øst) 
opsættes rækværk med 2 x 30 mm tov. På den venstre side opsættes 
kajakbroer på 0,4 x 5 meter i forskudte højder. I begge ender af broen 
etableres trappe med rækværk på begge sider. Stolperne er lavet i 
varmegalvaniseret stål. Foreningerne ønsker at benytte broen som 
helårsbro, der ikke vil blive afmonteret om vinteren. Den nye bro er 
forankret med ekstra stærk forankring og broen er højere end den 
nuværende, da det gør den mere modstandsdygtig overfor voldsomt vejr. 
Brofagene laves i FCS fyr og kan afmonteres efter behov. Tegningsmateriale 
af broen kan ses i bilag.  
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Kysthabitatbekendtgørelsen 
Badebroen placeres i det marine Natura 2000-område nr. 195: Gilleleje Flak 
og Tragten, som strækker sig fra Rågeleje til Hellebæk. Dette Natura 2000-
område er specielt udpeget for naturtypen rev og levested for arten marsvin 
(bilag IV). Revene findes kystnært i den vestlige del af området. Området er 
et hotspot for marsvin, som især opholder sig i området om sommeren. 
Marsvin antages at være særligt følsomme overfor forstyrrelser i 
parringsperioden juli til august. Anlægsarbejdet skal derfor udføres mellem 
1. september og 30 juni. Kommunen vurderer at projektet ikke vil medføre 
forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller for de 
udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde. Kommunen 
har lagt vægt på, at den nye bro erstatter en hidtidig bro, der ikke har 
medført nogen gener for omgivelserne. Kommunen har på den baggrund 
truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering jf. 
Kysthabitatbekendtgørelsen § 3. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Gribskov Kommune vurderer at den nye badebro er en passende erstatning 
for den eksisterende og at den kan indpasses uden gener for omgivelserne. 
Broen vil være til gavn for medlemmer af grundejerforeninger og øvrig 
offentlighed i området. Da den nye bro bygges mere solidt, forventes den at 
kunne fungere som en helårsbro og derved også give områdets vinterbadere 
bedre adgangsmuligheder til havet. 

Kontakt kommunen 
Har du spørgsmål til afgørelsen er du velkommen til at kontakte 
sagsbehandler Pi Sylvester Harild på tlf. 7249 6846 eller e-mail 
pstid@gribskov.dk.  
 
Orientering om afgørelsen  
Orientering om afgørelsen sendes jf. lovbekendtgørelsen om bade- og 
bådebroer til: 

Danmarks Naturfredningsforening – Hovedafdeling  
Danmarks Naturfredningsforening – Lokalafdeling  
Ejendomsforeningen Danmark 
Fritidshusejernes Landsforening 
Friluftrådet  
 
Lovgrundlag 
Kystbeskyttelsesloven, LBK nr 705 af 29. maj 2020. 
Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, nr. 232 af 12. marts 2007. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet, jf. § 4 i lovbekendtgørelse om 
bade- og bådebroer. De klageberettigede er: Ansøger, enhver med 
væsentlig individuel interesse i sagen, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes 
Landsforening.  

En klage skal være skriftlig og sendes via digital post eller e-mail til 
kommunen, tms@gribskov.dk. Hvis du er fritaget fra digital post, kan du 
fremsende en klage via brev til Center for Teknik og Borgerservice, Gribskov 
Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.  

Kommunen videresender en eventuel klage til Kystdirektoratet. Klagen skal 
være modtaget af Gribskov Kommune senest 4 uger efter offentliggørelsen 
af tilladelsen.  

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 17. marts 2023.  

 
Med venlig hilsen 
 
Pi Sylvester Harild 
Kystsagsbehandler 
Center for Teknik og 
Borgerservice 

 

Kyst 
 
Gribskov Kommune 
 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 
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