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

Volstrup

Frederikshavn Kommune giver hermed tilladelse til at forlænge badebroen på matrikel 

4f, Sæbygaard Hgd., Volstrup, til en samlet længde på 40 meter.

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

og bådebroer. 

Figur 1: Oversigtskort over badebroens placering med en længde på ca. 40 meter

Vilkår for tilladelsen

- Øvrige vilkår givet d. 4. april 2018 i Tilladelse til etablering af badebro på 

matrikel 4f, Sæbygaard Hgd., Volstrup er fortsat gældende.

Baggrund for tilladelse

Den 4. april 2018 gav Frederikshavn Kommune Sæby Søbad Centerbygningen A/S 

tilladelse til etablering af en badebro på matrikel 4f, Sæbygaard Hgd., Volstup. Den 23. 

maj 2019 blev tilladelsen overdraget til foreningen Sæby Søbads Venner.
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Den 20. juli 2020 modtog Frederikshavn Kommune en ansøgning fra Sæby Søbads 

Venner om tilladelse til at forlænge badebroen. Broen er 20 meter lang og 1,6 m bred. 

Foreningen vil gerne forlænge broen med 20 meter ud i vandet så den samlet bliver 40 

meter lang, mens bredden forbliver uændret. 

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. Der var ingen bemærkninger til forlængelse af badebroen.

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

Aia Aistrup Eriksen

Geolog

Bilag:

Tidligere tilladelse til etablering af badebro

Nuværende placering af badebro

Forlængelse af badebro

Kopi sendt til:

Ejerforeningen Sæby Søbad, saebysoebad@outlook.dk

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

Friluftsrådet, vendsyssel@friluftsraadet.dk

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk

Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk

Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
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