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Grundejerforeningen Kystvejen kan i det store og hele tilslutte sig forslaget i det omfang, det berører
stranden ud for Kystvejen. Kun på to punkter må vi erklære os stærkt uenige. Det ene drejer sig om
offentlighedens adgang til badning fra private badebroer, og det andet gælder det uforståelige forbud mod
gelænder på små private badebroer.

Offentlighedens adgang til at benytte private badebroer til badning.

Vi finder ikke, at forslaget i tilstrækkelig grad tager højde for strandens specielle karakter ud for Kystvejen.
Næsten hele strækningen er karakteriseret ved, at stranden ud for de private strandgrunde ligger mindre
end 50 meter fra privat beboelse. Her er der ikke adgang for offentligheden til ophold og badning, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 22, stk.4. Forslaget om benyttelse af private badebroer som adgangsvej til badning
kan derfor kun gælde for badebroer, som ligger mere end 50 meter fra privat beboelse. Det vil derfor i praksis
være uden betydning for stort set alle private badebroer langs med Kystvejen. Som konsekvens heraf bør
hele Kystvejen, med undtagelse af de offentlige strande, henregnes til grøn, evt. gul zone.

Der synes således ikke at være hverken juridiske eller praktiske muligheder for at ændre på offentlighedens
adgang til private strandgrunde og badebroer langs med Kystvejen. Og der synes heller ikke umiddelbart at
være noget behov for en sådan ændring, da der langs med Kystvejen er flere offentligt tilgængelige strande
med gode parkeringsmuligheder. Disse strande er normalt ikke særligt besøgte.

Det bør, af hensyn til ikke juridisk kyndige, tydeligt fremgå af den endelige tekst, at der ikke tilstræbes nogen
ændring af adgangsreglen i Naturbeskyttelseslovens § 22, stk.4.

Forbud mod gelænder på små private badebroer.

I en tid, hvor man arbejder hen imod en stadig højere grad af sikkerhed på stort set alle livets områder, virker
det besynderligt at ville indføre et forbud mod gelændere på små private badebroer. Fravær af gelænder
medfører en markant forøget risiko for faldulykker specielt for gangbesværede personer og børn. Denne del
af forslaget bør derfor tages af bordet uden yderligere diskussion.


