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Vejledning til ansøgning om 
Etablering af badebroer i Gribskov Kommune 
 
 
Ansøgninger om opsætning af badebroer behandles ud fra Bekendtgørelse nr. 
232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, der er fastsat i medfør af 
Kystbeskyttelsesloven §16a.  
 
Jf. bekendtgørelsen kan Gribskov Kommune kan kun behandle ansøgninger om 
træbroer med fri vandgennemstrømning, dvs. broer etableret på pæle. 
Ansøgning om andre typer af broer skal behandles af Kystdirektoratet.  
 
Retningslinjer: 
 
Gribskov Kommune har vedtaget retningslinjer for administration af badebroer 
langs kommunens kyststrækning samt søbredder. 
 

· Kommunen kan give tilladelse til broer af træ, uden platforme, etableret 
på pæle af træ eller metal.  

· På større offentligt tilgængelige badeområder kan der gives tilladelse til 
broer med platforme, såfremt de kan indpasses uden gene for 
omgivelserne. 

· Broens landfæste må ikke nå længere ind på stranden end kystlinjen ved 
· daglig vande. 
· Der må ikke placeres borde, bænke, fortøjningspæle eller lignende på 
· broen. 
· Der skal være min. 300 m. til nærmeste badebro. 
· Broen må ikke være mere end 50 meter lang. 
· Ansøgeren skal være bekendt med, at der skal være offentlig adgang på 

badebroen, samt at broens 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: 
 

· Kort hvor den ønskede bro er indtegnet. Adresse/matr.nr. skal fremgå. 
· Begrundelse for ønsket om en bro det pågældende sted. 
· Beskrivelse af adgangsforholdene til broen. 
· Evt. samtykkeerklæring fra ejer af kystarealet. 
· Plantegning af broen med angivelse af dimensioner. 
· Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og 

vanddybde langs broen. 
· Beskrivelse af materialevalg. 
· Beskrivelse af forventet anlægsperiode og evt. arbejdsmetode. 
· Angivelse af om broen er sæsonudlagt eller permanent (hvis broen 

ønskes sæsonudlagt, skal perioden angives). 
· Beskrivelse af sikkerhedsmæssige forhold ifm. anvendelse af broen. 

(Kontakt evt. Dansk Svømmeunion/ Tryg Fondens Kystlivredning der kan 
rådgive om badesikkerhed). 

· Redegørelse for, hvad det skønnes at koste, såfremt broen skal fjernes. 
 
Ansøgningen sendes til tms@gribskov.dk  
 
 
Øvrig lovgivning 
Afhængig af lokationen kan etablering af en badebro kræve dispensation fra 
andre lovgivninger fx naturbeskyttelsesloven. Være opmærksom på at 
forbuddet mod skiltning i det åbne land gælder også for badebroer.
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