
Detaljeret beskrivelse af området langs Sandkaj/Göteborg Plads, hvor det midlertidige opholdsforbud er 
gældende: 
 

 
 

 Fra det sydøstlige hjørne af bygningen (Sandkaj 39), i østlig retning til kajkanten. Ved kajkanten 
ligger to bådebroer, der er omfattet af forbuddet. Fra kajkanten, hvor bådebroen er fæstnet, følges 
kajkanten mod syd, hvor der er en lille mole, hvorpå der ligger tre containere, som fungerer som 
”kajakhoteller”. Molens kant følges til hjørnet af molen og kajen over for adressen Sandkaj 39.  

 

 Herefter følges kajen mod vest til et punkt umiddelbart over for det sydvestlige hjørne af 
bygningen, (Göteborg Plads 2). Her fra går afgrænsningen ca. 40 meter ud i vandet i sydøstlig 
retning, afgrænsningen knækker mod sydvest og fortsætter ca. 50 meter mod nordvest, således at 
den indrammer badeanstalten og dennes badebroer, samt tilknyttede badebroer, der benyttes til 
badning.  

 

 Afgrænsningen fortsætter ca. 30 meter mod sydvest, hvorefter den knækker mod nord og 
forbindes med kajkanten, så svømmeområdet med pontonbadebroen indbefattes.  

 

 Afgrænsningen fortsætter mod vest, hvor den følger kajkanten ca. 40 meter til det ”stenrev”, der 
ligger langs kajen. Afgrænsningen følger stenrevet langs med vandkanten mod vest til kajkanten, 
hvorefter den fortsætter til det hjørne, hvor kajen langs Sandkaj møder kajen langs Gittervej.  

 

 Fra dette hjørne fortsætter afgrænsningen ca. 20 meter i vestlig retning til stensætningen, der 
adskiller Sandkaj fra Kalkbrænderihavnsgade. Den følger stensætningen mod nord ca. 20 meter, 
hvorefter den følger de sten, der er lagt mod vest over Tromsøgade til det sydvestlige hjørne af 
bygningen, der huser adressen Trelleborggade 2-6A.  

 

 Afgrænsningen følger bygningerne ud til Sandkaj mod øst til Göteborg Plads. Her fortsætter den 
mod nord langs bygningen til indgangsdøren til adressen Göteborg Plads 9. Fra døren fortsætter 
afgrænsningen over pladsen i østlig retning til muren på silo-bygningen (Göteborg Plads 3). Den 
følger siloen mod øst langs muren.  

 

 Herfra fortsætter den over pladsen til gadedøren til adressen Göteborg Plads 8. Afgrænsningen 
følger husmuren mod syd til det sydvestlige hjørne af bygningen. Fra dette hjørne fortsætter 
afgrænsningen langs muren til det sydøstlige hjørne af bygningen, (Sandkaj 39).      



 

 Badeanstalten og pontonbadebroen fremgår ikke af kortmaterialet, men er omfattet af 
forbudszonen. De private haver fra boliger ud til Sandkaj er ikke omfattet af forbudszonen, men 
fremgår ikke fuldstændigt af kortmaterialet.   

 


