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Tilladelse til etablering af badebro på matrikel 4f, Sæbygaard Hgd., Volstrup

Frederikshavn Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en badebro på 

matrikel 4f, Sæbygaard Hgd., Volstrup.Badebroen kan udbygges med rækværk og 

kajakbro eller små firkanter, hvor der kan fiskes krabber og lignende fra.

Tilladelsen gives efter §2 stk. 1 i bek. nr. 232 af 12.marts 2007 om bade- og bådebroer.

Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke afsluttes indenfor 3 år fra udstedelsen 

af denne tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 Broen skal være åben for offentligheden hele året. Adgang sker på eget 

ansvar.

 Broen opføres i overensstemmelse med de indsendte tegninger af 2.marts 

2018.

 Ejer og ansøger er ansvarlig for at broen vedligeholdes i god og forsvarlig 

stand. 

 Tilladelsen til at etablere broen må ikke overdrages til andre uden tilladelse fra 

Frederikshavn Kommune.

 Frederikshavn Kommune kan kræve anlægget, eller dele deraf, fjernet for ejers 

regning, såfremt:

o Anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.

o Anlægget ikke vedligeholdes eller ikke straks genetableres efter 

ødelæggelse.

o Vilkår for tilladelsen ikke overholdes.

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området så vidt muligt 

bringes tilbage til den stand, som eksisterede inden anlæggets etablering.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske eller juridiske personer, som 

kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i 

forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar. 

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller 

stabilitet. 
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Baggrund

Frederikshavn Kommune modtog ansøgningen om etableringen af badebroen d. 

31.januar 2018. Efterfølgende udtalte TrygFonden Kystlivredning samt lokale 

havsvømmere sig om badesikkerheden i området.Frederikshavn Kommune modtog

den endelige placering samt tegningsmateriale d. 2.marts 2018.

Ansøgningen var i høring hos de nærmeste naboer, relevante myndigheder og 

foreninger. Ansøgningen var desuden annonceret på www.frederikshavn.dk, da broen 

har offentlig interesse.

I høringsfasen indkom følgende bemærkninger:

Ejerforeningen Sæby Søbad har ingen indsigelser overfor etablering af badebroen. Det 

er ejerforeningens ønske, at der skabes gode turistrettede aktiviteter i området, 

herunder nær ved stranden. Etableringen af en badebro ligger også indenfor de 

intentioner, der fremgår af Frederikshavn Kommunes ”Ej BLÅT til lyst”,

hvor Nordstranden også ønskes gjort mere indbydende overfor aktiviteter.

 Der er dialog i gang omkring erhvervelse af centerbygningen, hvor der også er 

en dialog om en udskillelse af forpladsen til en ny ejer. Det vil være ønskeligt, 

at det i forhold til den nuværende ejer eller en kommende ejer af forpladsen 

sikres, at materialevalg og design bliver sammenhængende med forpladsen, 

hvorfor det også foreslås, at Frederikshavn Kommune – i forbindelse med evt. 

udstedelse af tilladelse til badebroen - også sikrer, at der bliver udarbejdet plan 

for forpladsens anvendelse og udformning/udseende.

 Ejerforeningen Sæby Søbad gør opmærksom på, at foreningen ikke har – eller 

vil have - noget ansvar eller nogen form for praktisk involvering i etableringen, 

vedligeholdelsen eller driften af / tilsynet med badebroen.

 For at udfolde intentionerne omkring Havneprojektet på Sæby Havn samt Ej 

BLÅT til lyst, foreslås det, at broen også konstrueres sådan, at den kan 

anvendes som anløbsbro af kajakker og småbåde.

Begrundelse for tilladelsen

Den ansøgte placering ligger indenfor kystnærhedszonen udpeget i kommuneplanen 

for Frederikshavn Kommune. I kystnærhedszonen skal det være muligt at opleve 

kysternes landskabelige og rekreative værdier. Ved placering af bebyggelse skal der 

tages særlige hensyn til landskabet og den kystnære beliggenhed. Den ansøgte 

placering forhindrer ikke færdslen langs kysten eller oplevelsen af kystområdet. Broen 

bidrager til den rekreative udnyttelse langskysten. 

Den ansøgte placering ligger indenfor det værdifulde kulturmiljø omkring Sæby, 

udpeget i kommuneplanen for Frederikshavn Kommune. Baggrunden for udpegningen 

er søkøbstad, stationsby, vandmølle, kilde, klosterkirke, kursted samt ferieby. 

Kommuneplanens retningslinje fastlægger at initiativer, hvor de værdifulde kulturmiljøer 

danner ramme for oplevelsesaktiviteter, skal fremmes. Den ønskede bro fremmer netop 

oplevelsesaktiviteter i områder og hænger sammen med den øvrige rekreative 

anvendelse af nærområdet.

http://www.frederikshavn.dk/
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Det ansøgte er dermed ikke i strid med retningslinjerne i kommuneplanen. Samtidig er 

broen i overensstemmelse med udpegningen af en strandpark på denne del af Sæby 

Nordstrand. Som bemærket kan broen samtænkes med den fremtidige udvikling 

omkring Sæby Søbad.

Broen vurderes ikke at være i strid med naturbeskyttelsesloven eller bestemmelserne 

omkring internationale naturbeskyttelsesområder og særlige artsbeskyttelser.

Klage

Denne afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet inden 4 uger jf. §4 i bek. om bade- og 

bådebroer. En evt. klage indgives skriftligt til Frederikshavn Kommune, som sender den 

videre til Kystdirektoratet. 

Klageberettigede er:

- Den afgørelsen er rettet til

- Enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen

- Danmarks Naturfredningsforening

- Friluftsrådet

- Ejendomsforeningen Danmark

- Fritidshusejernes Landsforening

Rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagesagen er 

afgjort ved en stedfæstelse af tilladelsen.

Med venlig hilsen

Ann-Kathrine Braüner Thomassen

Forstkandidat

Bilag:

Ansøgning om etablering af badebroen

Skitse over badebroen

Kortbilag, der viser placeringen af badebroen

Kopi til:

Ejerforeningen Sæby Søbad, att. Niels Østgaard pr. mail niels@skovteknik.dk

Danmarks Naturfredningsforening - Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk

Friluftsrådet, att. Thomas Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk

Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
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