
Screening af placeringsmuligheder for nyt museum i Gilleleje
[PMU 30.05.2017]

Der er i forbindelse med borgermøder mv. kommet 10 forskellige forslag til placering af et nyt 
museum i Gilleleje ud over placeringen på Gilleleje Hovedgade/Østergade. De 11 placeringer er
screenet og vurderet planmæssigt.  

I screeningen er der taget udgangspunkt i behov for placering af et museum på 2000 m2, at 
der skal være mulighed for placering af en udendørs café, at der ikke nødvendigvis skal 
placeres parkeringspladser på ejendommen, men at der skal være mulighed for at komme til 
området med varer og afsætning af buspassagerer samt eventuel etablering af handicap 
parkeringspladser.  

De 11 placeringsmuligheder er screenet med hensyn til:

• Ejerforhold

• Adgangsforhold for busser, lastbiler samt cyklende og gående  

• Bindinger på grunden fx fredninger

• Udvidelsesmuligheder

• Afledte effekter, fx hvis en bygning skal fjernes eller beboere skal genhuses

• Historisk kobling særligt til Oktober ´43

• Understøttelses af byliv i bymidten

• Sammenhæng med overordnet planlægning, især Strategisk Plan Gilleleje
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Ved Skrænten/vandtårnet

Sted Ved Skrænten/vandtårnet – matr. nr. 2f, Strand Børstrup By, 
Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune

Størrelse 7.800 m2

Fordele Ulempe

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Kørsel til området skal ske 
gennem et ældre (sårbart) 
sommerhusområde.

Bindinger fx fredninger Området er fredet.
Området er omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. 
Byggeri kræver dispensation 
fra fredningen og 
strandbeskyttelseslinjen, 
hvilket ikke er særligt 
sandsynligt at få.
Området er udsat for erosion 
og der er både 
skræntfodssikring, 
bølgebrydere og høfter ud fra 
ejendommen. Der vil derfor 
være risiko for at et byggeri 
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tæt på skrænten vil kunne 
falde i vandet under storm.  

Udvidelsesmuligheder Dårlige muligheder for 
udvidelse, da grunden er 
omfattet af fredninger og 
strandbeskyttelseslinjen.

Afledte effekter

Understøtter byliv i 
bymidten

Ligger langt fra bymidten og 
vil  derfor ikke kunne styrke 
sammenhængen til bymidten

Historisk kobling Udsigt til Sverige gør at 
placeringen har historisk 
tilknytning til oktober 1943. 
Gestapo holdt endvidere til på
badehotellet i nærheden.

Sammenhæng til 
Strategisk Plan Gilleleje

Området er udpeget til 
somemrhusområde.
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Fabersvej/Strand Allé

Sted Fabersvej/Strand Allé - del matr. nr. 90a, Gilleleje By, 
Gilleleje

Ejerforhold Foreningen Gilleleje Havnelaug

Størrelse ca. 10.000 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Der er vanskelige 
adgangsforhold for biler og 
busser, da adgang til området
sker gennem den gamle by.

Bindinger fx fredninger Arealet er omfattet af 
kirkebyggelinjen, hvilket 
betyder at der ikke må 
opføres byggeri på over 8,5 
m.
Området er omfattet af en 
række servitutter om leje og 
anvendelse på lange 
kontrakter.

Udvidelsesmuligheder Arealet er stort, men området 
bruges også til bådeoplæg 
mv. 
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Afledte effekter Området bruges til bådeoplæg
mv. (stejleplads), og hvis der 
skal bygges her, skal der 
findes et andet havnenært 
sted til dette. Det ubebyggede
areal er et vigtigt bidrag til 
områdets særlige karakter.

Understøtter byliv i 
bymidten

Ligger lidt på bagsiden af 
byen, men alligevel tæt på 
den gamle by og 
handelscentrum. Et museum 
kan være med til at skabe 
sammenhæng mellem byen 
og havnen. Arealet grænser 
op til lystbådehavnen og kan 
derfor medvirke til styrkelse 
af havneturismen i 
samarbejde med Gilleleje 
Havn.

Historisk kobling Arealet er tæt på havnen og 
den gamle bydel, og arealet 
har derfor en historisk 
forbindelse til oktober '43 og 
fiskerlejets historie.

Sammenhæng til 
Strategisk Plan Gilleleje

Det fremgår af Strategisk Plan
for Gilleleje, at stejlepladserne
skal fastholdes som et åbent 
fælles rum. Et byggeri passer 
ikke ind her. 
Dog fremgår det også at der 
skal der være mulighed for at 
udvikle havnens fremtidige 
aktiviteter med blandt andet 
turistaktiviteter. Her kan et 
museum måske godt passe 
ind.
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Gilleleje Hallen

Sted Ved Gilleleje Hallen, del af matr.nr. 88i, Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Selskabet Gilleleje Strandbakker.

Størrelse Cirka 11.200 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Der er mulighed for etablering
af gode adgangsforhold for 
cyklende og gående, og 
området ligger relativt tæt på 
stationen. 
Der er gode adgangsforhold 
for biler, busser, lastbiler samt
etablering af p-pladser.

Bindinger fx fredninger 
mv.

Det fremgår af et tillæg til 
skødet, at Fonden Gilleleje 
Hallen (der ejes af Gilleleje 
Strandbakker) ikke må sælge 
ejendommen før 2070.

Afledte effekter Området skal købes af Fonden
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Gilleleje Hallen.
Gilleleje Hallen vil skulle rives 
ned og placeres et andet sted.
(Hallen har i dag en god og 
central placering i byen.)   

Udvidelsesmuligheder Der er gode 
udvidelsesmuligheder, da 
grunden er stor.

Historisk kobling Placeringen har ikke nogen 
historisk kobling til okt. 43 og 
ligger relativt langt fra 
bymidten.

Understøtter byliv i 
bymidten

Området ligger relativt tæt på 
bymidten, men udenfor den 
gamle by. Den store grunde 
gør at det være oplagt at 
etablere parkeringspladser på 
grunden, så en stor del af 
gæsterne til et museum vil 
kunne parkere tæt ved 
museet, hvilket måske gør det
mindre oplagt for 
museumsgæster at besøge 
resten af byen. Placeringen 
vurderes derfor kun i mindre 
grad at kunne bidrage til 
ekstra byliv.  

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

Området indgår i den grønne 
velkomstport som beskrives i 
Strategisk Plan Gilleleje.
Et museum kan godt 
indpasses i en grøn 
velkomstport og kan måske 
være med at skabe en mere 
attraktiv ankomst til byen. 
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Stationsområdet

Sted Stationsområdet, matr. nr. 109c og eventuelt dele af 109a og
7000cc, Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune og Lokaltog A/S

Størrelse Cirka 10.000 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Stationsnært!
Der er umiddelbart gode 
adgangsforhold for biler og 
busser fra rundkørslen, men 
adgangsforholdene skal 
undersøges nærmere.

Bindinger fx fredninger Remisen og stationsbygningen
rummer aktiviteter, der fortsat
er et ønske om skal være i 
bygningerne. Disse bygninger 
kan derfor ikke indgå i et 
museumsprojekt.
Desuden skal der forsat være 
adgang til selve stationen og 
jernbanen.
Den kommunale del af arealet
er ikke sort nok alene til at 
kunne rumme et museum.
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Udvidelsesmuligheder Der skal fortsat være adgang 
til stationen og Remisen, og 
det sætter begrænsninger på 
udvidelsesmulighederne.

Afledte effekter Etablering af museum vil 
forudsætte en væsentlig 
omdannelse af områdets 
indretning. 
Adgang til stationsbygningen, 
stationen/jernbanen skal 
bevares. 
Adgang og den nuværende 
anvendelse af Remisen skal 
fastholdes, og dette skal 
indarbejdes i et evt. projekt.

Historisk kobling Den 5.10 1943 ankom 314 
flygtninge med tog, hvor de 
blev afhentet og bragt i skjul 
indtil de kunne komme over til
Sverige.

Understøtter byliv i 
bymidten

En placering her vil ikke 
nødvendigvis bidrage meget 
til byliv. Hvis man kommer 
med toget behøver man ikke 
at forlade stationspladsen. Der
vil kunne etableres parkering i
nærheden, så folk ikke 
naturligt går igennem byen i 
forbindelse med, at de går fra 
en parkeringsplads til museet.

Fortsat vigtigt for hele byen at
man kan komme til stationen.

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

Området indgår i den grønne 
velkomstport som beskrives i 
Strategisk Plan Gilleleje. 
Området skal fortsat fungere 
som et vigtigt 
transportknudepunkt og 
parkeringsplads. Arealet skal 
indrettes fleksibelt så det kan 
huse events og anvendes af 
de unge, når der ikke 
parkeres på arealet. Desuden 
kan der skabes mulighed for 
et mindre antal boliger 
og/eller eventuelt 
vandrehjem.
Arealet er i planen ikke oplagt
til placering af museum.
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Gasværksgrunden

Sted Gasværksgrunden, matr. nr. 1aa og 1e, Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune

Størrelse Cirka 4.300 m2

Fordele Ulempe

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Umiddelbart er der acceptable
adgangsforhold for biler, 
busser og varelevering fra 
Kystvejen, men grunden er 
forholdsvis smal, og det kan 
sætte begrænsninger på 
placering af adgangsveje og 
byggeri.

Bindinger fx fredninger 
mv.

Arealet er delvist omfattet af 
åbeskyttelseslinjen om Søborg
Kanal.
Arealet er omfattet af 
kirkebyggelinjen og her må 
ikke opføres bygninger på 
mere end 8,5 meter.

Udvidelsesmuligheder Dårlige udvidelsesmuligheder 
da arealet er lille og smalt.  

Afledte effekter Der er ikke bygninger som 
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skal fjernes såfremt man 
vælger at opføre museet på 
denne grund.

Understøtter byliv i 
bymidten

Området ligger syd for 
Kystvejen og banen, og ved et
boligområde. En placering her 
vurderes kun at kunne 
bidrage i begrænset omfang 
til byliv, med mindre at den 
tilhørende parkering sker i 
bymidten. 

Historisk kobling Arealet ligger ikke nær havn 
eller som en del af bymidten. 
Arealet har ikke en historisk 
tilknytning til oktober 43.

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

Ligger syd for Kystvejen, men 
nogenlunde på den akse i 
strategisk Plan Gilleleje hvor 
der kan placeres aktiviteter 
der kan styrke bl.a. kultur og 
oplevelser.  
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 Gilleleje Hovedgade/Østergade 

Sted Gilleleje Hovedgade/Østergade 50a, 50b og 75 Gilleleje by, 
Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune og Museum Nordsjælland 

Størrelse Cirka 3.700 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for 
gæster, varer mm.

Der kan etableres 
adgangsforhold for gående og 
cyklende.

Ikke mulighed for etablering 
af parkering på grunden.
Dårlige afsætningsforhold for 
busser. 
Dårlige mulighed for at 
etablere adgangsforhold for 
lastbiler.

Bindinger, fx fredninger 
mv.

Museum Nordsjælland er 
positive overfor at lade deres 
areal indgå i projektet.

Vestlige dele af området er 
fredet og her må ikke opføres 
”skæmmende indretninger”. 
Formålet med fredningen er at
kirken og kirkegården 
fremstår så smukt som 
muligt.
Arealet er omfattet af 
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kirkebyggelinjen og her ikke 
opføres bygninger højere end 
8,5 meter.
De to bygninger langs Gilleleje
Hovedgade og Østergade er 
bevaringsværdige.

Udvidelsesmuligheder Meget begrænset mulighed for
udvidelse, da grunden er lille 
og delvist fredet.

Afledte effekter De to bevaringsværdige 
bygninger kan indgå i 
projektet.

”Skibshallerne” skal fjernes.

Det skal afklares hvad arealet 
skal bruges til, hvis museet 
funktioner på arealet ikke skal
indgå i projektet.

Historisk kobling Området har meget fin 
historisk tilknytning til oktober
43. Ligger lige ved siden af 
Gilleleje Kirke, hvor jøder blev
skjult inden flugten til 
Sverige.

Understøtter byliv i 
bymidten

Midt i den gamle by og tæt 
adgang til centrum. Vil kunne 
være med til at understøtte 
byliv, da grunden ligger tæt 
på bymidten og havnen. På 
grund af manglende mulighed 
for etablering af p-pladser på 
grunden vil gæster skulle gå 
fra parkeringsplads et andet 
sted i byen og til museet, 
hvilket vurderes som positivt. 

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

Placeringen er nævnt i 
forslaget til Strategisk Plan 
Gilleleje, og den kan være 
med til at binde boligområdet 
mod syd sammen med 
bymidten og havnen/kysten.
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Området øst for Kulturhaven

Sted Området øst for kulturhavnen, matr. nr. 1ai, 12a, 15, 16, 102
og dele af vejlitra 7000am og 7000an, Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune og private grundejere

Størrelse 5.500 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Ligger tæt ved stationen.
Gode muligherder for at skabe
gode adgangsforhold for alle.

Bindinger fx fredninger I Lokalplan 15.31 for det 
Gamle Gilleleje er der 1 
bevaringsværdige bygning i 
området. Ifølge lokalplanen 
kræves en særlig tilladelse fra
byrådet ved nedrivning eller 
ombygning af bygningen.
Arealet er omfattet af 
kirkebyggelinjen og her må 
ikke opføres bygninger højere 
end 8,5 meter.

Udvidelsesmuligheder Områdets størrelse rummer 
gode udviddelsesmuligheder.
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Afledte effekter En af ejerne af de 
eksisterende private boliger 
har henvendt sig til 
kommunen med interesse for 
at sælge ejendommen. 

En del eksisterende bygninger
vil skulle fjernes og beboere 
og øvrige funktioner skal 
genhuses.

Understøtter byliv i 
bymidten

Området ligger øst for og nær 
Kulturhavn Gilleleje og 
kanalen og virker i dag relativt
nedslidt. En placering af et 
museum her kan understøtte 
bymiljøet og aktiviteterne nær
Kulturhavnen og forbindelser 
til den gamle del af byen og 
derfor i høj grad bidrage til et 
styrket byliv.

Historisk kobling Området ligger tæt ved den 
gamle by.

Sammenhæng til 
Strategisk Plan Gilleleje

Dette område er i Strategisk 
Plan Gilleleje beliggende i 
bymidten og bør forskønnes 
og omdannes. En placering af 
et museum her vil kunne 
understøtte sammenhængen 
til bymidten mellem 
Kulturhavnen og den gamle 
bydel.
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Den runde p-plads

Sted Den runde p-plads, Dele af vejlitra 7000e

Ejerforhold Gribskov Kommune

Størrelse Cirka 4.100 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Rimelig gode adgangsforhold 
via Alfavej. 

Alfavej er adgangsvej til 
Gilleleje Havn, hvilket kan 
skabe problemer.

Bindinger fx fredninger Området er delvist fredet. 
Formålet med fredningen er at
sikre og forbedre de 
landskabelige og rekreative 
værdier til gavn for 
almenheden, at bevare 
mulighederne for - på længere
sigt ved opkøb af nogle af 
ejendommene - at samle 
arealerne til en helhed og at 
åbne muligheden for at 
foretage naturpleje på 
arealerne.
I forbindelse med 
Overfredningsnævnets 
behandling af fredningssagen 
blev der givet mulighed for et 
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etablere en 25 meter bred vej 
- måske som en udvidelse af 
Alfavej.  
Området er delvist omfattet af
åbeskyttelseslinjen omkring 
Søborg Kanal. 

Udvidelsesmuligheder Umiddelbart ikke væsentlige 
udvidelsesmuligheder, da 
grunden er lille - dog 
eventuelt mulighed for 
udvidelse mod nord på 
havnens arealer.

Afledte effekter Parkeringspladsen skal 
nedlægges, og der vil blive 
behov for at finde nye arealer 
til parkering. 

Understøtter byliv i 
bymidten

En placering her vil tilføre en 
ny byfunktion til området.

Området er en del af  den 
vestlige del af havnen, men 
også tæt på den gamle by. 
Museet kan være med til at 
understøtte bylivet og 
sammenhæng mellem havn 
og by. 

Historisk kobling Ligger tæt ved havnen der 
spillede en stor rolle i 
forbindelse med Okt. 43. 
Ligger desuden relativt tæt 
ved den gamle bydel.

Sammenhæng til 
Strategisk Plan Gilleleje

Området er ligger meget nær 
projektområdet for New 
Nordic Coast Gilleleje.

Strandengen/stejlepladsen, 
som ligger lige i nærheden, 
skal i Strategisk Plan 
fastholdes som åbent fælles 
rum.
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Området ved Bøgebakken

Sted Området ved Bøgebakken, Del af matr. nr. af 88i, 88cx, 88cs,
3dx og 3ru, Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Selskabet Gilleleje Strandbakker, Gribskov Kommune og 
privatebgrundejere. 

Størrelse Samlet areal: cirka 7.000 m2

Fordele Ulempe

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Gode muligherder for at skabe
gode adgangsforhold for alle. 
I dag er der adgang fra 
Bøgebakken og rundkørslen. 
Eventuelt kan man etablere 
ny overkørsel fra Kystvejen.
Området ligger tæt på 
stationen og der er gode 
adgangsforhold for gående og 
cyklende.

Bindinger fx fredninger Der er tinglyst en række 
deklarationer på 
ejendommene vedrørende 
færdselsret og vejadgang mv. 
For den del der hænger 
sammen med Gilleleje Hallen 
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er det tinglyst at ejendommen
ikke må sælges før 2070.  

Udvidelsesmuligheder Umiddelbart er arealet stort 
nok til et evt. museum kan 
udvides mod Gilleleje Hallen. 

Afledte effekter Nogle af bygninger bruges til 
beboelse. Der skal findes 
andre boliger til beboerne og 
de øvrige eksisterende 
funktioner skal flyttes.  Flere 
bygninger vil skulle rives ned, 
og grunde vil skulle købes. 

Understøtter byliv i 
bymidten

Placeringen virke lidt 
”hengemt” og decentral i 
forhold til bymidten.
Derfor vil denne mulighed ikke
nødvendigvis bidrage så 
meget til byliv og handel. 
Særligt ikke, hvis al parkering 
placeres ved museet.

Historisk kobling Området rummer den gamle 
politistation og har på den 
måde en kobling til okt. 43.

 Området er ikke en del af den
gamle bydel.

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

Områder er en del af den 
grønne velkomstport. Et 
museum kan godt indpasses i 
en grøn velkomstport og 
måske være med til at skabe 
en mere attraktiv ankomst til 
byen.
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Vest for Havnen

Sted Vest for Havnen, matr. nr. 3apy og 100 Gilleleje By, Gilleleje

Ejerforhold Gilleleje havn

Størrelse Cirka 15.000-18.000 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Alfavej bruges i dag til 
betjening af lastbiler til 
erhvervsområdet. Der er 
derfor gode adgangsmulig-
heder til området  for 
varetransport og busser. 
Trafikmængder mv. vil skulle 
vurderes nærmere i det videre
arbejde.

Bindinger, fx fredninger 
mv.

En del af området er fredet 
(matr. nr. 3apy og 3ay). 
Området er omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen.
Området er planlagt til New 
Nordic Coast Gilleleje.

Udvidelsesmuligheder Der er plads i området, men 
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området mod vest er fredet, 
og omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen.  
Området øst for er 
erhvervsområde med grus- og
stenværk med videre.

Afledte effekter Grus og sten og andre 
eksisterende vil skulle flyttes. 
Det skal vurderes nærmere 
om en anvendelse til museum 
kan kombineres med den 
planlagte anvendelse til New 
Nordic Coast.

Understøtter byliv i 
bymidten

En placering her vil tilføre en 
ny byfunktion til området.

Området er en del af den 
vestlige del af havnen, men 
også tæt på den gamle by. 
Museet kan være med til at 
understøtte bylivet og 
sammenhæng mellem havn 
og by. 

Historisk kobling God historisk kobling, da man 
er tæt på havnen, hvorfra 
flugten til Sverige fandt sted. 

Sammenhæng med 
Strategisk Plan Gilleleje

I Strategiske Plan for Gilleleje 
ligger området inden for New 
Nordic Coast.
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Skolen ved Rostgårdvej 

Sted Skolen ved Rostgårdvejs,  Matr.nr. 1a og 1ar Gilleleje By, 
Gilleleje

Ejerforhold Gribskov Kommune

Størrelse 8.500 m2

Fordele Ulemper

Adgangsforhold for gæster,
varer mm.

Adgang til området med biler 
og busser fra Gasværksvej og 
Lillevang.  Adgang med tog 
fra eget trinbræt og via sti fra 
Gilleleje Station. Behov for at 
adgangsforholdene for biler 
mv. undersøges nærmere.
Der kan evt. etableres 
parkeringspladser på grunden.
 

Bindinger fx fredninger Rostgårdsvej kan ikke lukkes, 
fordi der skal være adgang fra
kirken til kirkegården via 
Rostgårdsvej, så byggeri skal 
ske på den ene eller anden 
side af vejen eller over/under 
vejen.
Arealet er omfattet af 
kirkebyggelinjen og her ikke 
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opføres bygninger højere end 
8,5 meter.

Udvidelsesmuligheder Grunden er relativ stor, så 
udvidelse vil være muligt.

Afledte effekter Eksisterende funktioner skal 
flyttes.

Understøtter byliv i 
bymidten

Ligger udenfor den gamle 
bydel og centrum. 
Beliggenheden syd for banen 
og tilbagetrukket for Gilleleje 
Hovedgade gør at en placering
her vurderes ikke at bidrage 
væsentligt til liv og aktiviteter 
i bymidten. 

Historisk kobling Ikke en del af  fortællingen 
omkring oktober 43 eller en 
del af den historiske by. Der 
er relativt langt til haven.

Sammenhæng til 
Strategisk Plan Gilleleje

Skolen ved Rostgårdsvej 
ligger i strategisk plan for 
Gilleleje i område ”mod syd”, 
hvor området skal styrkes 
med boligbyggeri og 
funktioner til understøttelse af
hverdagen med jobs og 
fritidsfaciliteter.
I fremtiden ønskes by- og 
handelsliv på den anden side 
af Gilleleje Hovedgade og 
jernbanen. 
Strategisk Plan Gilleleje tager 
ikke taget stilling til den 
fremtidige anvendelse af 
skolen. 
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