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Skov- & Landskabsingeniør 
Peder Christian Gade 
Prinsensvej 5 
DK-6100 Haderslev 
 
E-mail: pcgade@live.dk 
 
 

Taastrup, den 1. august 2021 
 
 
 
Badebro med en bænk ved Ørby Strand 
 
 
Dansk Handicap Forbund er blevet bekendt med, at der er et ønske blandt enkelte borgere i 
området, at en bænk på badebroen fjernes. 
 
Det er vi særdeles kede af, da denne bænk er til stor gavn for dårligt gående personer og deres 
mulighed for at bade fra broen. 
 
Dansk Handicap Forbund arbejder for et samfund for alle. Det betyder, at alle skal have 
mulighed for at være samfundsborger på lige fod med andre. Kan det ikke umiddelbart lade sig 
gøre på grund af forskellige barrierer, skal disse barrierer fjernes eller afhjælpes. Danmark har 
tilsluttet sig Handicapkonventionen, hvilket er grundlaget for et samfund, hvor alle kan deltage. 
 
På Ørby Strand findes en badebro, der er til gavn for mange. Som et særdeles positivt træk, har 
man opsat en diskret bænk, der gør det muligt for gangbesværede også at kunne få gavn af 
badebroen. Det er der allerede en borger, der er dårligt gående, der har haft megen glæde af. 
Det er altafgørende for denne borger og for andre i lignede situation at kunne benytte 
badebroen og endda komme i vandet fra badebroen. 
 
Uden denne bænk, ville det være næsten umuligt for dårligt gående at benytte broen.  
Dansk Handicap Forbund vil på denne måde støtte, at bænken bevares, da den er til stor gavn 
for ældre borgere og dårligt gående personer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Erna Christensen 
Tilgængelighedsvejleder 
Dansk Handicap Forbund 
Direkte tlf. 40 54 33 88 
Mail: echr@live.dk 
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Fra: Peder Christian Gade <pcgade@live.dk> 
Sendt: 15. august 2021 12:47 
Til: Thomas Larsen 
Cc: Gef.Orby@gmail.com 
Emne: Vejledning om regler og anmodning om ansøgning om lovliggørelse - Ørby 

Strand - 21/08354 
Vedhæftede filer: Bænk på badebro - Ørby Strand.docx 
 
Til Kystdirektoratet. 
 
Kære Thomas Larsen. 
 
På vegne af Ørby Strands Ejer- & Lejerforening vil jeg indledningsvis takke for den fremsendte orientering og 
vejledning. I bestyrelsen glæder vi os over, at Kystdirektoratet tilkendegiver, at sagsbehandlingen vil foregå 
på et sobert og fair grundlag. Det skal ses i lyset af, at bestyrelsen kan dokumentere, at embedsmænd ved 
Haderslev Kommune har videregivet oplysninger til klagerne, uden at orientere foreningen herom -også 
vedrørende andre forhold! 
 
Da selve broen er opført i henhold til det ansøgte, og tilladelsen fra Haderslev Kommune, tillader jeg mig at 
gå ud fra, at denne ansøgning alene omhandler en retslig lovliggørelse af  
1) sidemoduler 2) bænk 3) flagstang. Da der knytter sig særlige bemærkninger til de forskellige dele, vil jeg 
dele ansøgningen op, som 3 punkter. 
 
Broen ejes og driftes af Ørby Strands Ejer- & Lejerforening, CVR-nr. 3268 5420 
 
Kontaktperson er PC Gade, bestyrelsesmedlem og kasserer. 
 
Broen er opført ved Ørby strand, Jørlhagevej, 6100 Haderslev 
 
Foreningen anmoder om retslig lovliggørelse af: 
 
1) 2 sidemoduler.  
Da foreningen i sin tid skulle tage stilling til en ny bro, var der flere forslag i spil. Det er således en 
forglemmelse fra min side, at der ikke blev ansøgt om sidemodulerne, i den oprindelige ansøgning. 
Modulerne er monteret på hver sin side af broen og i forskellig højde. Modulerne har flere funktioner, idet de 
først og fremmest benyttes af de børn, der kommer ved stranden, hvor de underholder sig med, at fisker 
krabber og lign. herfra. Desuden benyttes de af kajakroere, der ofte kommer forbi Ørby Strand. Modulerne 
giver mulighed for, at brugerne kan stige i og af kajakken, direkte på vandet, fremfor på stranden med risiko 
for, at bunden på kajakken beskadiges.  
 
2) Bænk. 
I foreningen er der flere personer med handicap, herunder også en med et fysisk handicap - Lise Mose har 
været benamputeret siden ungdommen, og ud over benprotese, så gør hun brug af dvs. hjælpemidler. Da 
foreningen ønsker, at broen skal være til gavn for flest mulige, så blev der fra starten lagt vægt på, at broen 
skulle udformes, så den var handicapvenlig. I et af de oprindelige oplæg var der forslag om, at broen skulle 
opføres med gelænder. Det blev imidlertid forkastet, da bestyrelsen fandt, at et sådant ville skæmme 
omgivelserne væsentligt. I forbindelse med at broen blev opstillet, blev problemstillingen diskuteret igen, og 
derfor blev der efterfølgende bestilt en bænk, uden at nogen tænkte på, at det kunne være ulovligt. Både 
Lise Mose og andre handicappede, herunder også ældre med gangbesvær, har stor glæde af bænken. Lise 
Mose bader gerne og bænken giver hende mulighed for, at af- og påføre sin benprotese, uden støtte fra 
andre personer. I forbindelse med denne ansøgning, har Lise Mose taget kontakt til Dansk Handicap 
Forbund og jeg har modtaget en skrivelse fra DHF, som er vedhæftet ansøgningen.      
 
3) Flagstang.  
Når jeg spørger de beboere, der har haft sommerhus ved Ørby Strand i længst tid, så er svaret at der har 
været en flagstang i mindst 20 år. Jeg har gennemgået GIS-kort over Haderslev Kommune og det fremgår 



tydeligt, at der var en flagstang i 2008, måske også i 2006. Desværre er tidligere luftfotos i en sådan kvalitet, 
at man ikke med sikkerhed kan sige det. Flagstangen er til stor glæde i foreningen, og ud over en vimpel, så 
flages der med dannebrog på udvalgte dage. Bemærk venligst, at de to klager ikke har påtalt flagstangen. 
 
Jeg håber, at det fremsendte er fyldestgørende. Hvis ikke, så anmodes Kystdirektoratet om, at kontakte mig 
igen -også gerne telefonisk. Afgørelsen bedes venligst sendt til undertegnede, samt mailadressen: 
Gef.Orby@gmail.com 
 
 
Med venlig hilsen  
 

Skov- & Landskabsingeniør 

Peder Christian Gade 

Prinsensvej 5 

DK-6100 Haderslev 

 

FON:: +45 2019 9674          SE: 21708089 

 

E-mail: pcgade@live.dk 

 
 
 

 
Fra: Thomas Larsen <tla@kyst.dk> 
Sendt: 24. juni 2021 12:18 
Til: pcgade@live.dk <pcgade@live.dk> 
Emne: Vejledning om regler og anmodning om ansøgning om lovliggørelse - Ørby Strand - 21/08354  

  
Kære Peder Christian Gade 
  
Kystdirektoratet har modtaget henvendelse vedr. indretninger på en badebro, som er er tilladt af 
kommunen jf. vedhæftede tilladelse. 
  
Indretninger, såsom møblering ved bænke, ned- og opstigningsplatforme med anden anvendelse, samt 
flagstænger kræver tilladelse at etablere på et broanlæg, hvor der er opnået tilladelse efter bade- og 
bådebrosbekendtgørelsen. 
  
Det fremgår i øvrigt også af brotilladelsens vilkår 4, at broen ikke må møbleres, samt at broen skal 
udformes og etableres jf. det ansøgte (vilkår 1). 
Som vi forstår sagen, så har ansøgningen om broen ikke indeholde de omhandlede indretninger. 
  
Vi skal derfor bede om en ansøgning om lovliggørelse af: 

-          bænk 
-          ned- og opstigningsplatforme 
-          flagstang 

  
Du kan læse mere om vores praksis, som findes via denne side, hvor der også er et ansøgningsskema. 
  
https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/ 
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VI har ikke praksis for at tillade borde og bænke på broanlæg, samt flagstænger af hensyn til 
kystlandskabet. Der kan dog være særlige forhold som kan begrunde visse indretninger. Vi er mindre 
restriktive vedrørende platforme af begrænset størrelse. 
  
Kystdirektoratets hjemmelgrundlag er kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705 
  
Såfremt indretninger er fjernet i dag, så bedes dette meddelt til os, da vi så vil lukke sagen. 
Der kan forventes påbud om fjernelse, såfremt der ikke opnås en tilladelse til indretningerne.  
  
Vi imødeser en ansøgning om lovliggørelse inden 15. august 2021. Såfremt vi ikke har modtaget en 
ansøgning på dette tidspunkt agter vi at behandles sagen ud fra det foreliggende grundlag og formentlig 
varsle afslag samt varsle påbud om fjernelse af indretninger, som er etableret uden tilladelse. 
  
I sagsakter vi har modtaget kan vi konstatere, at der er en igangværende konflikt mellem en række parter. 
Denne konflikt har ikke betydning for Kystdirektoratets ageren i denne sag eller vejledning om 
regelgrundlaget, og er derfor ikke relevant for vores vurdering efter kystbeskyttelsesloven. 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Thomas Larsen 

Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 

+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
 
Miljøministeriet 

Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120 
 

 
 
Naturstyrelsens persondatapolitik      

Fra: Birgitte Myrtue <bimy@haderslev.dk>  
Sendt: 4. marts 2021 13:08 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk> 
Emne: ansøgning om lovliggørelse af bænk mv. på bro 
  
Til rette vedkommende i KDI 
  
Haderslev kommune har fået anmeldelse om en bænk og sænkede moduler på en ny bro ved Ørby strand, 
som fik tilladelse i 2019 og blev opført i pinsen 2020. Bænken er i strid med vilkår i tilladelsen og de 
sænkede moduler har der ikke været søgt om, så derfor er de nævnte forhold ikke lovlige i henhold til 
brotilladelsen. Der findes desuden en ca. 6 m høj flagstang på enden af broen.  
  
Grundejerforeningen Ørby Sommerhuskoloni har efterfølgende d. 18/08 2020 sendt en mail med ansøgning 
om lovliggørelse af bænken og de sænkede moduler, samt en mindre ændring, som gør at broen bliver 
mindre stejl at tilgå fra land ved at de inderste pæle med brodækket sænkes lidt. 
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Da jeg (før samtale med Lotte Olsen) ikke har været klar over at bænke på broer er en anliggende, som 
sagsbehandles af KDI, har jeg haft ansøgningen i høring hos de nærmeste sommerhusejere. Der har været 
svar fra to, som begge er imod bænken på broen og i øvrigt sætter spørgsmålstegn ved om broens 
konstruktion er holdbar nok. Der udover er de generet af genskin fra broen, som jo også er et brud på et 
vilkår i tilladelsen. 
  
Jeg vedhæfter ansøgningen, den gældende tilladelse, foto af bænk og bro og genskin, samt høringssvar fra 
naboer i første række til vandet. 
  
Tilladelsen har i øvrigt været påklaget af en af naboerne da den blev meddelt i 2019, og der er stor 
uenighed omkring broen og andre ting i grundejerforeningen. 
  
Hvis der er spørgsmål til sagen er I velkommen til at stille dem til mig. 
  
Venlig hilsen  
Birgitte Myrtue 
Natursagsbehandler 
 

 

Haderslev Kommune 
Teknik og Miljø 
Simmerstedvej 1A, 01. - 6100  Haderslev 
Direkte telefon: 74342150 
bimy@haderslev.dk 
www.haderslev.dk  
 
Coronavirus: Hjælp med at begrænse smitte. Mød ikke op, hvis du føler dig syg. Kom kun, hvis 
du har en aftale. Hold dig orienteret om vores services på haderslev.dk/corona og om seneste nyt 
fra myndighederne på coronasmitte.dk. 
 
Haderslev Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre. 
Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.haderslev.dk/databeskyttelse 
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