
Praktiske oplysninger

Idéperiode

Foroffentlighedsfasen løber fra den 22. februar 2023 til den 19. 
april 2023. Dine idéer og forslag skal være modtaget af Frede-
rikshavn Kommune senest den 19. april 2023.

Indsendelse af bemærkninger

Enhver har ret til at komme med bemærkninger, idéer og forslag 
til det videre planlægningsarbejde.

Bemærkninger skal være skriftlige og mærkes GEO-2022-08369. 
Du skal sende dem pr. mail til: tf@frederikshavn.dk
eller pr. post til:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med 
Postnord, som et almindeligt brev, kan det være op til fem dage 
undervejs.

www.frederikshavn.dk

Du kan se og downloade denne folder på kommunens hjemme-
side: www.frederikshavn.dk

Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø Finn Rasmus-
sen på telefon 98 45 62 19 eller e-mail: tf@frederikshavn.dk
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Foroffentlighed

Skal der etableres et offentligt 
havbad ved Nørrevej i Strandby? 

Idéperiode
Fra den 22. februar 2023 til den 
19. april 2023.
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Baggrund for kommuneplantillægget

Frederikshavn Kommune og Fællesvirke Strandby indkalder idéer og forslag 
til indholdet af ny planlægning for det ubebyggede areal øst for Nørrevej i 
Strandby.

Området
De to parter har indgået aftale om langtidsleje af arealet, der ligger i et ek-
sisterende boligområde. Arealet er ubebygget og fremstår som del af Katte-
gats klitlandskab med egnstypisk beplantning og stier. Det anvendes i dag 
som et offentligt rekreativt område, der sikrer adgang til vandet. Beliggen-
heden fremgår bl.a. af folderens forside. Området er indrettet med toilet-
bygning, borde, bænke, fl agstang og infotavle og udlagt køreunderlag, så 
gangbesværede også kan komme gennem klitterne til stranden. Nord-øst 
for Nørrevej, der vejforsyner området, er der indrettet et parkeringsanlæg 
med 16 pladser.

Idéen
Fællesvirke Strandby ønsker at fastholde den nuværende anvendelse som et 
offentligt rekreativt område, men med mulighed for at etablere et havbad. 
Målgruppe er lokale i alle aldersgrupper: vinterbadere, svømmere, roere, fi -
skere og ikke mindst turister. Badet skal øge kvaliteten i hverdagen og med-
virke til, at gøre Strandby mere attraktiv for turister. Oplevelserne skal være 
så gode, at de vender tilbage igen og igen. 

Havbadet vil på landsiden bestå af en bygning med tilhørende faciliteter. 
Bygningen kan indeholde: kiosk, klublokaler, omklædning, sauna, udendørs 
bruser, opholdsterrasse og tidsvarende toiletfaciliteter. Der etableres også: 
primitive overnatningsfaciliteter, legeområde, udendørs fi tness redskaber 
og et broanlæg. Eksisterende parkering langs Nørrevej nedlægges og fl yttes 
mod øst og ind på området.

Som del af havbadet etableres der på stranden baner til beachvolley og 
beachfodbold. På søsiden kan bebyggelsen bestå af broanlæg med opholds-
platform med borde og bænke, fi skepladser, badetrapper, havkajaktrapper 
og muligheder for opsætning af sikkerhedsfaciliteter. Badet kan indrettes 
som vist på luftfotoet på næste side.

Havbadet og tilhørende faciliteter indrettes, så gangbesværede også har 
mulighed for at benytte havbadet.

Dele af stien fra Nørrevej har 
fast belægning, så kørestols-
brugere også kan komme til 
stranden.

Toiletbygning med tørv på taget 
opført i 1970.

De 16 p-pladser med direkte 
adgang fra Nørrevej. Områ-
det ses til højre.

Strandareal med Strandby 
Havn og dens erhvervsbebyg-
gelse i baggrunden.



N

FRE.B.03.03

FRE.B.03.02

FRE.B.03.01

FRE.R.03.01

FRE.O.03.06

FRE.H.03.09

Sådan kan havbadet indrettes og udstyres. Kortet viser: omfang og placering af byg-
ninger og anlæg på landsiden, boldbaner på stranden og det karakteristiske broanlæg 
på både sø- og landsiden.

Kommuneplanens nuværende anvendelsesbestemmelser for del af Strandby. Områder 
med brun farve skal anvendes til boligformål. Placering og afgrænsning af det område, 
der i stedet ønskes anvendt til rekreative formål, er vist med rød farve.

Nørrevej

Der skal besluttes ny planlægning

Havbadet har et omfang, der forudsætter, at der besluttes en lokalplan. Et per-
manent offentligt rekreativt område med et havbad og tilhørende parkerings-
faciliteter i et boligområde er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. 
For at realisere idéen forudsætter det, at der foruden lokalplanen også beslut-
tes en ændring af Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, så det rekre-
ative område kan indpasses i boligområdet og kommer til at hænge sammen 
med omgivelserne.

Byrådets mål

Ét af byrådets mål er, at skabe oplevelser. Det byder kysten på hele året, men 
nogle af oplevelserne forudsætter bygninger eller særlige anlæg. Enten skal 
eksisterende renoveres og udbygges, alternativt skal der udvikles og etable-
res nye. 
Som led i Frederikshavn Kommunes turistpolitik er der besluttet en samlet plan 
for udviklingen af fremtidens strande. Havbadet skal ses som et væsentligt led 
i den udvikling.

Planprocessen

Inden der igangsættes udarbejdelse af forslag til ændring af Kommuneplanen 
og lokalplan ønsker Plan- og Miljøudvalget at indkal de idéer, kommentarer og 
synspunkter til den ønskede ændring af planlægningen. Foroffentlighedsfasen 
strækker sig over 8 uger. Målet med tidlig dialog er, at sikre kvalitet i planlæg-
ningen.

Processen er vist på illustrationen herunder.
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Planprocessen. Den blå fi gur angiver, hvor i processen planerne pt. befi nder sig.



De planforslag Byrådet vedtager fremlægges også til offentlig debat i 8 uger. 
Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl . 
vil blive orienteret. I den forbindelse er der igen mulighed for at komme med 
synspunkter. Frederikshavn Kom munes beslutning vedrørende miljøvurde-
ring offentliggøres sammen med planforsla gene. Den beslutning er der også 
mulighed for at vurdere og eventuelt gøre indsigelse imod.

På baggrund af de synspunkter og bemærkninger Byrådet modtager til plan-
forslagene vurderes de igen og der træffes beslutning om de kan vedtages i 
den fremlagte form el ler der skal foretages ændringer.

Hvad kunne være emner for dialogen?

Savner du inspiration til dialogen, er det den umiddelbare vurdering, at der 
i idéfasen kan være fokus på følgende spørgsmål:

• Kan havbadet indrettes og udformes så det også understøtter de over-
ordnede interesser i kystzonen og klitlandskabet?

• Hvordan indpasses havbadet og de tilhørende faciliteter bedst i klit-
landskabet?

• Hvordan sikres det at havbadet henvender sig til en bred målgruppe – 
hele året?

• Hvilke faciliteter skal havbadet indeholde?
• Hvordan skal vejadgangen indrettes og sikres?
• Hvordan sikres der tilstrækkelige parkering? 
• Hvordan sikres det, at parkeringsanlægget forstyrrer mindst muligt i 

kystlandskabet? 
• Hvordan gøres havbadet handicapvenligt?

Billeder fra området


