
SOLRØD KOMMUNE | TEKNIK OG MILJØ

Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Tlf. 56 18 20 00
Fax 56 18 20 20
www.solrod.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17 (BorgerService kl. 13-18)
Fredag kl. 10-13

 

Solrød Kommune
v/ Anne Stausholm
Herslevvej 49, Herslev
4000 Roskilde

Den 16. december 2015
J.nr. 04.18.10-G01-1485-15
Ref. mas
Direkte telefon: 56182244

Tilladelse til opsætning af badebro ud for Trylleskoven

Solrød Kommune giver hermed tilladelse til opsætning af en badebro ud for Trylleskoven, matr. nr. 38c 
Karlstrup By, Karlstrup. Broen opsættes i forlængelse af Hedebostien. Tilladelsen er givet i henhold til § 
2 i Bekendtgørelse om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12. marts 2007).
 
Beliggenheden fremgår af nedenstående kort:

Ansøgers oplysninger
Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen af 5. maj 2015 samt efterfølgende 
korrespondance.

Badebro
Broen er 60 m lang og 1,6 m bred. Broen er forholdsvis lang for at øge brugsværdien i det relativt 
lavvandede område. Broen udføres med tre platforme, der giver bedre mulighed for ophold og pauser 
og for udnyttelse for alle aldersgrupper. På platformene kan der opsættes bænke. Langs den ene side 
af broen monteres rækværk med dobbelt håndliste i 30 mm tov. I modstående side af værnet monteres 
en kant på 120 mm som hjulværn. Badetrapper monteres ved hver platform. Broen monteres over 
middelvandstand fx 0,8 til 1,0 m. Den endelige højde og placering fastlægges i forbindelse med 
udførelsen. Badebroen udføres i trykimprægneret fyrretræ. Alt træ er FSC certificeret. Broen monteres i 
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havbunden med 2”x1,5 m pløkker med 4 pløkker pr. anker. Broens materiale og opsætning kræver et 
minimum af vedligehold og kan stå ude hele året. 

Rampe
Rampen til badebroen monteres på den yderste platform. Rampen er skridsikker. I siderne er der kant, 
der sikre mod udskridning samt rækværk. Længden af rampen er vejledende sat til 25 m, men 
bestemmes endeligt på stedet efter opmåling. Rampen er beskrevet som et tilvalg og afhænger af 
projektets samlede økonomi.

Strandbro
I tilknytning til broen etableres en 1,6 m bred strandbro på 85 m over stranden således at 
tilgængeligheden til broen for handikappede og gangbesværede lettes. Strandbroen er udført i samme 
materiale og efter samme princip som badebroen. Den er forankret med spyd i sandet og der er en 
sektion på 5 m nær stranden, der nemt kan optages for passage med driftskøretøjer. Strandbroen er 
udført i trykimprægneret fyrretræ. For hver 5 m placeres et anker, som fastgøres til undergrunden med 
4 stik 1,5 m pløkke på stranden og ellers 2 stk. 1,5 m pløkke. Ankrene forbindes med metalvanger på 5 
m. Hele konstruktionen er udført i rustfrit stål.

Stranden
Det kan blive nødvendigt at foretage en afretning af stranden for at opnå den rette hældning i forhold til 
broen.

Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
 
Solrød Kommunes bemærkninger
Ansøgningen er behandlet i henhold til bekendtgørelse om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12. 
marts 2007). Badebroen ligger min. 500 m fra nærmeste nabo og i tilknytning til at område, hvor der i 
forvejen er etableret forskellige publikumsfaciliteter, herunder gode parkeringsmuligheder. 
Ansøgningsmaterialet har derfor ikke været i udsendt i orientering til naboerne. Projektet har været 
sendt til Naturstyrelsen, i hht. bekendtgørelsens § 2 stk. 1, der ikke har haft bemærkninger til 
badebroen. Træstien til broen forventes dog at skulle behandles i henhold til reglerne om 
strandbeskyttelseslinjen.

Solrød Kommunes Teknik- og Fritidsudvalg vedtog i september 2001 "Handleplan for stranden". Ifølge 
planen vil kommunen udvikle publikumsfaciliteter i de fire kystkiler, Trylleskoven, Østre Strandvej, 
Solrød Strandpark og Jersie Strandpark/Staunings Ø. Resten af kysten skal bevares som uberørt 
kystlandskab.

I handleplanen er der beskrevet et konkret ønske om etablering af en badebro ud for Trylleskoven. 
Badebroen vil komme til at fungere som start/endestation for Hedebostien som er en regional sti 
gående fra Køge Bugt til Roskilde Fjord. Desuden er der nyligt etableret et picnicområde i området. 

Vilkår

1. Broen indkøbes og opsættes af Hedebostien. 
2. Ejerskabet af broen overgår umiddelbart efter opsætningen til Solrød Kommune.
3. Broen skal være offentlig tilgængelig og skal derfor opfylde standarden DS 410.
4. Broen må kun bruges til badebro og således ikke til fortøjning af både mv.
5. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Solrød Kommunes administration foretages 

udvidelser eller ændringer i broens fysiske rammer.
6. Der skal opsættes et skilt med forbud mod hovedspring. 
7. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden forudgående aftale med Solrød 

Kommune. 
8. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage.
9. Broen skal holdes i god og forsvarlig stand. Hvis den ødelægges, skal evt. rester eller 

beskadigede dele omgående fjernes.  
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10. Ved etableringen af broen må der ikke foretages ændringer af strandarealet udover det 
beskrevne eventuelle behov for afretning af stranden. Ifølge § 22 stk. 3 i naturbeskyttelsesloven 
(LBK nr 951 af 03/07/2013) må bade- og bådebroer ikke anlægges sådan, at de hindrer eller 
vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret. 

11. Når anlægget er etableret, skal der til kommunen indsendes en plan, der viser den endelige 
udformning af broen med angivelse af højde over vandet og vanddybder ved broen. 
Planen skal indeholde et udsnit af et Topografisk kort i 1:25.000 (4 cm kort) eller bedre, og en 
kopi af matrikelkort, begge med angivelse af broens nøjagtige placering. 

Drift
Indkøbet af broen foretages af Hedebostiprojektet. Vedligeholdelsen foretages fremadrettet af Solrød 
Kommune.

Klagevejledning
Tilladelsen vil blive offentliggjort i Solrød Avis og på Solrød Kommunes hjemmeside den 28. december 
2015.

Dispensationen kan påklages til Kystdirektoratet af:

 Ansøger
 Enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen
 Danmarks Naturfredningsforening
 Friluftsrådet
 Ejendomsforeningen Danmark
 Fritidshusejernes Landsforening

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød 
Strand. Klagen skal være Solrød Kommune i hænde senest den 25. januar 2016. Vi videresender 
klagen til klagemyndigheden.

Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden beslutter andet.

Klagen skal indeholde bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der ligger til grund for 
afgørelsen jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 4.

Andre tilladelser
Området ved Trylleskoven er fredet. Fredningsnævnet har givet tilladelse til det fremsendte projekt den 
25. september 2015. 

Venlig hilsen

Maria Astrup Skov
Biolog

Kopi til:
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen, Østsjælland
Danmarks Naturfredningsforening, Hovedkontoret
Danmarks Naturfredningsforening, Solrød lokalafdeling
Friluftsrådet
Ejendomsforeningen Danmark
Fritidshusejernes Landsforening


