
 

 

 Grundejerforeningen Gerbredgaard  

 Att.: John Kryger  

 Havbakken 297  

 4736 Karrebæksminde 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladelse til etablering af en badebro 

 

Du har på vegne af Grundejerforeningen Gerbredgaard søgt om tilladelse til at 

etablere en badebro med gelænder samt forbedre adgangstrappen til broen på 

matrikel nr. 7kf Enø, Karrebæk. I får hermed tilladelse til at etablere en trappe 

ned til broen samt opsætte en badebro med gelænder. 

 

 
Figur 1 Luftfoto fra 2021 viser badebroens placering markeret med rødt. 

 

I dette brev kan I læse om følgende punkter: 

 
✓ I får tilladelse på disse vilkår 
✓ Tilladelsen kan falde bort 
✓ I må tidligst starte om 5 uger 
✓ Kort om at klage 
✓ Husk også… 
✓ Sagens forløb 

Center for Teknik og Miljø  

Team Vand og Natur  

Center for Teknik og Miljø 

Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

 

http://www.naestved.dk 

Dato 

xx. xxx 2022 

 

Sagsnr. 

01.24.16-G01-1-20 

 

Sagsbehandler 

Lone Reersø Hansen  

lrhan@naestved.dk 
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✓ Lovens betydning og vores vurdering 
✓ Lovgrundlag 

 

 

I får tilladelse på disse vilkår:  

• Broen må maksimalt være 15 meter lang 
 

• Broens brede må ikke overstige 1,6 meter 

 

• Broen må maksimalt ligge 1 meter over middel vandstand 
 

• Gelænder skal fremstå let og ikke virke dominerende i landskabet  

 

• Broen skal udføres som en let konstruktion, fremstå i neutrale 
naturfarver og overvejende bygges i ikke imprægneret træ 
 

• Hvis der anvendes imprægneret træ, skal det dokumenteres, at 
imprægneringen opfylder Miljøstyrelsens krav til anvendelse til 
badebroer 
 

• Søfartsstyrelsen kan til enhver tid kræve, at broen afmærkes for 
ejers regning. Under broens opførelse skal den yderste del 
afmærkes med et sort flag på en stage, der rækker mindst 2 meter 
op over vandoverfladen 

 

• Der skal være nem passage forbi broen langs stranden 

 

• Broen skal være offentlig tilgængelig og må benyttes af alle. 
Offentlig adgang gælder kortvarigt ophold på broen i forbindelse 
med f.eks. badning  

 

• Der må ikke opsættes flagstang, møbler, belysning, beklædning, 
sidebroer m.v. uden tilladelse fra kommunen 

 

• Af hensyn til fuglelivet skal broen nedtages mellem 1. oktober til 15. 
april. Hvis broen består af permanente fundamenter skal de 4 
yderste pæle skal være synlige til hver tid og række 1-2 meter op 
over vandoverfladen 

 

• Broens ejer skal vedligeholde broen, og sørge for, at den er i 
forsvarlig stand. I tilfælde af hel eller delvis ødelæggelse af broen, 
skal rester eller beskadigede dele fjernes omgående 
 

• Kommunen kan kræve, at broen fjernes for ejers regning, hvis 
vilkårene for tilladelsen ikke overholdes, eller hvis kommunen af 
anden grund skønner det nødvendigt. Det sidste kan blive aktuelt, 
hvis det viser sig, at broen har skadelig virkning på kysten, eller hvis 
broen fremtræder på en skæmmende måde. 

 

Tilladelsen kan falde bort 

Hvis I ikke udnytter tilladelsen ind 3 år, bortfalder den. 

 

 

 



 

 

 

Side 3 af 11 

 

I må tidligst starte om 5 uger 

I må starte på arbejdet, hvis der ikke bliver klaget over vores afgørelse. Vi 

kontakter jer senest en uge efter at klagefristen er udløbet, hvis der er kommet 

klager. 

 

Kort om at klage 

Både I og en række andre kan klage over afgørelsen til Kystdirektoratet. Der skal 

klages senest den xxx. 

 

Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev. 

 

Husk også… 

Kommunen har med denne tilladelse ikke godkendt konstruktionens sikkerhed 

eller stabilitet, og tilladelsen fritager ikke ejeren for et eventuelt civilretsligt 

ansvar, der måtte opstå i forbindelse med broens tilstedeværelse. 

 

Opdager I en forurening eller arkæologiske levn ved arbejdet, skal I kontakte os, 

så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. 

 

Sagens forløb 

Den 22. oktober 2021 modtog Næstved Kommune en ansøgning fra 

Grundejerforeningen Gerbredgaard, om tilladelse til etablering af en badebro 

med gelænder samt forbedring af eksisterende adgangsvej til stranden på 

matr.nr. 7kf Enø, Karrebæksminde. 

 

 
Figur 2 Skitse fra ansøgningen viser badebroen samt trappe 

Grundejerforeningen ønsker at forbedre adgangen til stranden ved at etablere 

en trappe ned ad skrænten, lægge nyt beton ud på eksisterende henkastet 

beton samt etablere en badebro, som skal gøre stranden og havet mere 

tilgængeligt for ældre og gangbesværede.  
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Figur 3 Eksisterende beton og trappe ved vandkanten. Foto taget den 13. oktober 
2022.Stranden er meget stenet og ligger for foden af en skrænt. Der er adgang til 
stranden ad en trampesti førende fra havbakken over marken og hen til skrænten. 

Der ansøges om følgende: 

• Broen bliver 15 meter lang og 1,2 meter bred 

• Broen vil ligge 60 cm over kote 0 

• Broen udformes i træ 

• Forbedring af nedgang langs skrænten ved udlæg af beton og 
etablering af en trappe ned til badebroen 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen hørte Næstved Kommune den 22. 

november 2021 Kystdirektoratet, om der er givet dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesanlæg anlagt i form af trappe ned ad 

skrænten. 
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Den 28. juni 2022 orienterer Kystdirektoratet Næstved Kommune om, at 

Kystdirektoratet i juli 2018 vurderede, at trappen ned ad skrænten er lovlig.  

 

Næstved Kommune sendte ansøgningen om etablering af badebro i 4 ugers 

offentlig høring på kommunens hjemmeside den 22. september 2022. 

Kommunen modtog 6 høringssvar, hvor samtlige var positivt indstillet til 

etablering af en badebro. 

 

Lovens betydning og vores vurdering 

Kommunen er i den konkrete sag myndighed i forhold til meddelelse af tilladelse 

til etablering af badebro på søterritoriet. 

 

Den ansøgte badebro er beliggende i Natura 2000-område nr. 169 - Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.  

 

Habitatvurdering 

Ifølge bekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet, skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om 

projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere 

gennemførte projekter, væsentlig kan påvirke et internationalt 

naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af lov om 

miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

Natura 2000 

Den ansøgte badebro er beliggende i natura 2000-område nr. 169, Havet og 

kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (H148 og F81). Hele 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af udkast til Natura 

2000-plan1. Herunder vurderes, i forhold til badebroen, den relevante naturtype 

og de relevante arter, som er på udpegningsgrundlaget. 

 

I området, hvor badebroen er ansøgt etableret, er der i habitatområdet kortlagt 

den marine naturtype ”Bugt”. Områdets bestand af spættet sæl holder til i Avnø 

Fjord, og arten formodes at benytte havområdet ud for området, hvor badebroen 

er ansøgt etableret, til at fouragere. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at 

beskytte en lang række yngle- og trækfugle. Det er bl.a. trækkende vandfugle, 

der benytter området som spisekammer på deres vej nord- eller sydover.  

 

Området, hvor badebroen er ansøgt etableret, er ud for et sommerhusområde, 

hvor der i dag er en eksisterende betonplatform på stranden, hvorfor det må 

formodes, at der allerede i dag er nogen aktivitet i form af badning og færdsel 

ved stranden. Badebroen skal nedtages mellem 1. oktober og 15. april, hvor 

rastende trækfugle forekommer i området.  

 

 

 
1 Udkast til Natura 2000-plan 2022-2027. Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 

Knudshoved Odde. Natura 2000-område nr. 169. Habitatområde H148. 
Fuglebeskyttelsesområde F81. Miljøstyrelsen, november 2021. 
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Etableringen af badebroen vurderes på baggrund af ovenstående ikke at påvirke 

Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. 

  

Bilag IV-arter 

Marsvin kan forekomme i alle danske farvande, og forekommer også i farvandet 

ud for området, hvor badebroen er ansøgt etableret. Marsvin er særligt truet af 

garnfiskeri, vandforurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat 

fødemængde. Det vurderes, at badebroen ikke vil beskadige eller ødelægge 

yngle- og rasteområder for marsvin. 

 

Badebroen vurderes heller ikke at kunne påvirke yngle- og rasteområder for 

andre bilag IV-arter. 

 

Lokalplan  

Der er den 29. marts 2022 vedtaget en ny lokalplan for området, Lokalplan 109 

for 10 Sommerhusområder på Enø i Karrebæksminde. Af lokalplanen fremgår, at 

der på det ansøgte sted er en kysttrappe. Den nye lokalplan er ikke til hinder for 

den ansøgte bro, da lokalplanen ikke tager stilling til hvor der kan etableres 

badebroer. 



 

 

 

Side 7 af 11 

 
Figur 4 Kortudsnit fra Lokalplan 109 viser med gul cirkel det sted hvor den nye bro 

ønskes etableret. 

 

Der findes en eksisterende badebro ca. 350 m sydøst for den ansøgte bro. Den 

eksisterende bro betjener et større sommerhusområde omkring Cypresvænget, 

Klintegårdsvej og Krageholmsvej.  

For at komme hen til den eksisterende bro fra Havbakken skal man gå ca. 580 m 

ad en ujævn trampesti førende over mark og langs kystskrænten, eller gå på den 

meget stenede og ujævne strand. 
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Figur 5 Sommerluftfoto fra 2020 viser den eksisterende badebro med gul pil. Orange 
pil viser det sted der søges om en ny badebro.  

Næstved Kommune anerkender, at der kan være behov for en ny badebro i 

området, idet der er et stort sommerhusområde tæt på, der er langt at gå over 

ujævnt terræn for at komme hen til den eksisterende bro, og Enø i øvrigt er et 

meget besøgt turistmål med mange badegæster. 

 

Kommunen meddeler derfor tilladelse til at etablere den ansøgte badebro med 

gelænder, og med de vilkår, der fremgår af denne tilladelse. 

 

Tilladelsen har været i 4 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside fra 

den xx til den xx. Der er xx kommet xx bemærkning til høringen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lone Reersø Hansen 

Naturmedarbejder 

 

 

 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

 

Bekendtgørelse om bade- og 

bådebroer 

BEK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade og 

bådebroer §§ 1 og 2 
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Klager BEK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade og 

bådebroer § 4 

Kystbeskyttelsesloven BEK nr. 705 af 29. maj 2020 af lov om 

kystbeskyttelse § 19 

Natura 2000 BEK. nr. 654 af 19. maj 2020 om 

administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter for så vidt angår 

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt 

etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet §§  

 

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk  

 

 

 

Kopi er sendt til: 

Lodsejer: Hans Richard Jørgensen, sendt med digital post 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

dnnaestved-sager@dn.dk, dn@dn.dk 

 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 

Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk 

 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  fr@friluftsraadet.dk 

 

Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade2, 1358 København K, 

info@ejendomsforeningen.dk 

 

Fritidshusejernes Landsforening, Solbakkevej 60, 4700 Næstved, 

sekretariat@mitsommerhus.com 

 

 

 

Bilag 1 Klagevejledning 

Bilag 2 Oversigtskort 

http://www.retsinformation.dk/
mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:sekretariat@mitsommerhus.com
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Bilag 1 Klagevejledning 

Klager skal behandles af Kystdirektoratet. Klagen sendes skriftligt til Næstved 

Kommune, som videresender klagen til Kystdirektoratet. 

 

Der er 4 ugers klagefrist fra den dag afgørelsen meddeles eller er offentliggjort i 

avisen. Det vil sige, at jeres klagefrist er den xxx. Kystdirektoratet kan dog se 

bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. 

 

Hvis der er klaget, må I ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort hos 
Kystdirektoratet.  

 

 

De klageberettigede er: 

 

• ansøgeren 
 

• enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse 
i sagen 

 

• Danmarks Naturfredningsforening  
 

• Friluftsrådet  
 

• Ejendomsforeningen Danmark  
 

• Fritidshusejernes Landsforening 
 

 

 

 

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
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Bilag 2 Oversigtskort 

 

Kortoversigt over projektets placering markeret med blå prik. 

 

 

 
 


