
Beskrivelse	  af	  anvendelse	  af	  sauna-‐hus	  på	  Veststranden.	  

	  

Her	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  anvendelse	  af	  det	  sauna-‐hus,	  som	  Gilleleje	  Havbad	  
ønsker	  at	  opstille	  på	  matrikel	  3	  pv	  ved	  Veststranden	  i	  Gilleleje	  By.	  

Vi	  har	  fra	  Bakkeselskabets	  side	  fået	  tilladelse	  til	  at	  opstille	  et	  ca.	  25	  m2	  hus,	  som	  
vi	  vil	  ombygge	  til	  et	  havbad-‐hus.	  Huset	  skal	  indeholde	  sauna	  og	  
omklædningsafdeling.	  

Vi	  vil	  til	  byde	  at	  vinterbade	  i	  Gilleleje	  i	  forbindelse	  med	  sauna.	  Det	  gælder	  både	  
medlemmer	  af	  foreningen	  Gilleleje	  Havbad	  og	  gæster,	  som	  kan	  deltage	  ved	  en	  
særlig	  gæsteordning.	  

Vi	  vil	  opstille	  sauna-‐huset	  1.	  Oktober	  og	  flytte	  huset	  inden	  1.	  Maj,	  	  således	  at	  
arealet	  3	  pv	  kan	  stå	  klart	  til	  sommergæster.	  Ordningen	  skal	  gælde	  i	  en	  3-‐årig	  
periode.	  

Sauna-‐huset	  vil	  blive	  placeret	  i	  den	  sydlige	  1/3	  del	  af	  matrikel	  3	  pv	  og	  skal	  være	  
2,5	  meter	  fra	  skel.	  Det	  vil	  blive	  nedtonet	  i	  højde,	  volumen,	  materialer	  og	  farve.	  

Vi	  vil	  behøve	  el,	  og	  der	  står	  et	  el-‐skab	  i	  umiddelbar	  nærhed	  af	  matrikel	  3pv.	  

Da	  vi	  ikke	  skal	  have	  toilet	  i	  bygningen,	  vil	  vi	  ikke	  have	  behov	  for	  	  at	  få	  vand	  
tilsluttet.	  

Skulle	  der	  blive	  behov	  for	  flere	  oplysninger	  kan	  man	  kontakt	  	  

gillelehavbad@gmail.com	  

	  

	  

Mange	  hilsner	  

Per	  Damkjær	  

Formand	  for	  Gilleleje	  Havbad	  	  

	  

	  



Ansøgningen gælder etablering af et midlertidigt og flytbart saunaskur på Strandbakkeselskabets grund 
vest for, og i tilknytning til, P-pladsen for enden af Fejlbergsvej i Gilleleje.

Skuret skal kun stå på stedet fra 1. oktober til 1. maj.

Overordnet Beskrivelse af anvendelsen fra Gilleleje Havbads formand Per Damkjær er vedhæftet.

Vi forstiller os en ca. 25 m2 flytbar isoleret standard kontorskurvogn, som vi indretter efter vores 
behov. Evt. beklædes udvendigt (og måske indvendigt) med træbrædder, udvendigt males i en 
"kystfarve", f.eks den lyse blågrå og hvide vinduer, som jeg husker livredderskuret samme sted har?
En sådan skurvogn kan forholdsvis nemt flyttes med lastbil til et sommer-opbevaringssted. Der hvor de
opbevarer lystbåde om vinteren, må der være masser af plads om sommeren.

Vi havde jo en "event" ved fejlbergvej påskelørdag. DGI stillede små saunatelte og omklædningstelte 
op på strandengen øst for P-pladsen. Det fungerede godt med at gå i sauna og bade fra stranden, selvom
man skulle gå 30-40 meter før man var i bølgerne (og tilbage i saunaen).
Saunaen er placeret 2,5 m fra naboskel mod syd og vest. Det er disse naboer, Gilleleje Strandvej 20B 
og 22, der er berørt af placeringen. Efter forhåndsdrøftelser mellem disse to naboer, Kurt Larsen samt 
vores formand Per Damkjær, se i øvrigt vedhæftet referat.
Begge naboernes huse ligger ca.1½ m højere end området ved saunaen (jf. kommunenes GIS-kort med 
højdekurver), ligesom begge huse har høj kælder. Det vurderes, at "øjenhøjden" i de to huses stueetage 
ligger 3½-4 m over matr. 3pv. Der er 2-3 m høj eksisterende beplantning langs begge naboskel. Der er 
også en "hæk" øst for skuret, så det kommer til at ligge i en "niche i beplantningen, det lille træ jeg har 
tegnet er der faktisk. En standard skurvogn er 2,58 m høj, så den holder sig under beplantningens højde
og langt under "øjenhøjden".

Vi regner med en "åbningstid" med tændt saunaovn, nogle timer morgen og aften. Dette opfylder 
(erfaring fra andre havbade) behovet, med det nuværende medlemsantal. I takt med et stigende 
medlemsantal vil åbningstiden blive øget tilsvarende. Der er plads til 12-15 mennesker i saunaen 
samtidigt. Erfaringsmæssigt (fra bl.a. Hornbæk) er der dog sjældent mere end 5-8 i saunaen ad gangen. 
Selv meget store havbadeforeninger klarer sig med lille plads, bare åbningstiden er lang nok. Der er 
ikke beregnet andre aktiviteter i skuret end omklædning og sauna.

Hvis vi er nødt til at lave skodder for vinduerne (hærværk) kunne det være løse træplader, som vi sætter
op udenpå vinduet om aftenen, med kroge eller lignende indvendigt. Det betyder at vinduerne skal 
være indadgående, så man kan hægte dem af inde fra det aflåselige skur om morgenen. Der etableres et 
låsesystem med elektroniske "brikker" der låser døren op. Alle medlemmer og evt. medfølgende gæster
kan således låse sig ind.

Der er et DONG el-skab lige ud for grunden ved P-pladsen, Der må vi kunne få et midlertidigt kabel og
en måler tilsluttet. Der skal kun være el til saunaovnen og et par lamper, ellers ingen installationer. 
Normalt har en skurvogn et udvendigt CEE-stik, som bare skal sluttes til el-standeren.

Hvis I kan godkende skitsen, er næste step, at få søgt om byggetilladelse.

Vi håber at ansøgningsproceduren kan sættes i gang hurtigt, så vi kan tage saunaen i brug til 
vintersæsonen.

Kim Tarp
Gilleleje Strandvej 35
3250 Gilleleje
Mobil 60224905
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