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Høring af udkast til administrationsgrundlag for badebroer i Stevns Kommune 
 
Stevns Kommune sender hermed udkast til nyt administrationsgrundlag for badebro-
er i 6 ugers høring.   
 
Hvis I har bemærkninger og kommentarer til administrationsgrundlaget, så skal de 
sendes på mail til tekmil@stevns.dk senest mandag den 22. november 2021.  
 
Administrationsgrundlaget har været drøftet på Plan, Miljø og Teknikudvalgets møde 
den 21. september 2021.  
 
Det nye administrationsgrundlag lægger op til at: 
 
 Fremme større fælles badebroer på udpegede badestrande, på særlige turist-

destinationer og for grundejerforeninger med en fælles kystgrund 
 Bibeholde lovligt opførte badebroer - og give mulighed for, at de efter tilladelse 

kan ændres til lidt større og mere tidssvarrene badebroer.  
 Begrænse mulighederne for små/private badebroer, hvor der i forvejen er ad-

gang til fælles badebroer (forebygge at kysten bliver en "sildebenskyst") 
 Sikre, at badebroer ikke hindrer passagen langs kysten. 
 Understrege, at det det er lovligt at gå i vandet/bade fra alle badebroer i Stevns 

Kommune (det er dog ikke lovligt at fiske eller i øvrigt gøre ophold på en privat 
badebro, uden aftale med ejeren). 

 
Administrationsgrundlaget inddeler kysten i tre zoner mht. de små/private badebroer: 
forbudszone, betinget zone og tilladelseszone (rød, gul og grøn zone).  
 
Se vedlagte udkast til administrationsgrundlag for badebroer.  
De retningslinjer for badebroer fremgår på side 2 i dette brev. 
 
Administrationsgrundlaget offentliggøres og sendes i høring hos grundejerforeninger, 
myndigheder (Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen) og klageberettigede foreninger 
(Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark og Fritidshuse-
jernes Landsforening).  
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Efter høringen vil administrationsgrundlaget blive rettet til og forelagt til godkendelse 
af kommunalbestyrelsen sammen med de indkomne høringssvar.  
 
 
Venlig hilsen 

 

 

 

 

Nugældende retningslinjer for badebroer i Stevns Kommune 

 Genopførelse af en badebro, der ikke har været opsat i mere end 3 år, vil nor-
malt blive betragtet som nyopførelse, der kræver fornyet behandling.   

 En badebro må ikke være længere end 50 m, målt fra kystlinjen, dog kun ud til 
1,5 m vanddybde ved broens yderende målt i forhold til daglig vande. 

 Der må ikke anbringes brohoveder eller sidebroer på badebroen, og broen skal 
være af almindelig karakter, dog eventuelt med platform, men uden badehus, 
læskærme og lignende. 

 Broen må ikke bruges til fortøjning af båd, og der må ikke anbringes både op-
hængt i spil. 

 Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til en badebro, hvis der i for-
vejen findes en offentlig tilgængelig bro inden for 150 m. 

 Der må ikke opsættes forbudsskilte eller etableres adgangshæmmende tiltag i 
forbindelse med en ny bro. 

 Broen må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens færdsel langs stran-
den. 

De gældende retningslinjer blev vedtaget af Natur- og Miljøudvalget i juni 2009 
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Kyst- og klimamedarbejder 
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