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Beskrivelse: 

By- og Udviklingsforvaltningen har i perioden fra 2010 til 2013 arbejdet systematisk med kort-

lægning og håndhævelse af ulovlige bade- og bådebroer. I forbindelse med budget 2014 blev 

det politisk besluttet, at den systematiske kortlægning skulle ophøre, men at kommunen skulle 

fortsætte den håndhævelse, der var i gang på kendte ulovlige broer.  

 

Det betyder at alle broer langs Fjordvej/Ægirsvej, Agtrup Vig/Løverodde og Rebæk systematisk 

er gennemgået. Det drejer sig om ca. 115 broer, hvor af de fleste er lovliggjort, der er sket til-

retninger på 25 broer og resterer 6 sager, hvor den videre håndhævelse er overgivet til Kystdi-

rektoratet og trækker ud. 

 

På baggrund af en anmodning fra Poul Erik Jensen (A) blev Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 

4. marts 2020 orienteret om BF`s håndtering og status for sager om ulovlige bade- og både-

broer. Ved denne fremlæggelse besluttede udvalget, at der til budget 2021 udarbejdes et udvi-

delsesforslag med et estimeret ressourceforbrug til at gennemgå de resterende broer på kyst-

strækninger i Kolding Kommune. 

 

Hvis den systematiske håndhævelse af ulovlige bade-bådebroer skal gennemføres på de reste-

rende kyststrækninger, vil det blive nødvendigt at gennemføre en kortlægning og en nærmere 

undersøgelse af, hvilke broer der er lovlige, fordi de enten tidligere har fået en tilladelse eller 

broen er lovlig på grund af opførelsestidspunktet før 1975. Det vurderes i så fald at være hen-

sigtsmæssigt, at de øvrige områder på Kommunens kyst opdeles og håndteres geografisk i de 

fire delområder: 1)Drejens Odde, 2) Elvighøj/Houens Odde 3) Hejls/Hejlsminde 

4)Skibelund/Moshuse/Binderup/Grønninghoved. Det giver en helhedsorienteret sagsbehandling 

og giver den enkelte borger en oplevelse af, ikke at blive behandlet anderledes end naboerne. 

Da det drejer sig om ca. 70 broer, der skal gennemgås, meddeles lovliggørende tilladelser til 

samt håndhævelser af de broer, der ikke kan lovliggøres, vil indsatsen kræve en ressourcetil-

førsel, der vurderes at ligge på sammenlagt 1,2 PE. 

 

Det foreslås derfor at der afsættes et budget på 400.000 kr. i 2021 og 2022 til formålet. 


