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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet i Assens Kommune 
 

Assens Kommune ønsker at opgradere faciliteterne på Agernæs Havn.  

Der ansøges om tilladelse til at anlægge en sauna samt (vinter)badefaciliteter i 
form af en træterrasse, en trappe og en pontonbro yderst på havnens nordmole. 

Havnematriklen, 1e Agernæs, Dreslette, Helnæsvej 70, 5683 Haarby ejes af kommunen. 

 

Agernæs Havn er en mindre lystbådehavn på halvøen Agernæs, der ligger mellem Fyn og 
Helnæs. Havnen er velbesøgt om sommeren, og anvendes af fritidsfiskere gennem hele året.  

I umiddelbar nærhed (500 og 700 m) af havnen ligger to velbesøgte hoteller (Gammel Avernæs 
og Gammel Brydegaard), der begge gerne ser de ønskede anlæg gennemført.  

½-1 km fra havnen ligger bysamfundet Brunshuse.  

Hhv. 2, 6 og 8 km fra havnen ligger tre campingpladser, der alle har indvilget i projektet. 

Nabomatriklen mod nord ejes af Naturstyrelsen, der har udlagt en del af matriklen som 
hundeskov. Derudover er stranden på Naturstyrelsens matrikel en af kommunens mest besøgte. 

Specielt om sommeren, men også gennem hele vinterperioden, er Helnæs et særdeles populært 
område for turister at besøge. Mange af dem gør ophold på Agernæs Havn. 

Lystbådehavnen er i høj grad med til at skabe liv og tiltrække turister til området, og er således 
med til at skabe lokal vækst, ligesom den fungerer som lokalt samlingspunkt med flere 
rekreative formål. Assens Kommune ønsker at øge potentialet med de ansøgte anlæg. 

På bilagets tegninger illustreres de ønskede faciliteter. Illustrationerne er vejledende for at vise, 
hvordan forholdene vil komme til at fremstå. Tegningerne er ikke målfaste. 
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Agernæs Havn ligger på halvøen Agernæs mellem Fyn og Helnæs 
 

 

Anlæg af helårsbadefaciliteter (terrasse,trappe og pontonbro) på havnens nordmole 

 
På havnens nordre mole ønskes mulighed for vinterbadning fra pontonbro samt for sauna.  
 

Rød: Placering af sauna-
bygning (4,3 x 2,3 m = 10 m2). 

Gul: Træterrasse (25 m2). 

Grøn: Trappe fra molen ned til 
pontonbro (Blå) (1½ x 3 m = 
4,5 m2).  

 
 
 
 

 

      

Vejledende principtegninger af badeanlægget og saunaen. (Bemærk saunaen kommer ikke til 
at se ud som på tegningen.) 
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På selve havnemolen anlægges en træterrasse delvist rundt om den ønskede saunas to sider.  

På saunaens dørside (mod øst) bliver terrassen 1½ m bred, mens den på saunaens langside 
(mod nord) bliver 6 m lang og ca. 4 m bred – i alt ca. 27½ m2.  

Der opsættes rækværk på terrassen på de to sider mod vest og nord. 

 

Fra terrassen opsættes en ståltrappe over molens sten ned til en pontonbro (1,5 m bred og 3 m 
lang). Såvel trappen som pontonbroen vil blive fremstillet i stål (gitterrist belagt med perforeret 
gummimåtte) for at kunne klare hårdt vejr. Der vil være stålrækværk langs trappens yderside. 

Pontonbroen sættes på pæle i en højde, hvor den normalt vil være over havoverfladen. Der 
opsættes en trappestige på pontonbroen til at komme ned i og op fra vandet. 

 

Anlæg af sauna på havnens nordmole 

Saunaen ønskes placeret på havnens nordmole. Placeringen begrundes med at specielt 
vinterbadere foretrækker kortest mulige afstand fra badestedet til en varm sauna med 
omklædningsrum. Placeringen vil yderligere være attraktiv for brugerne, der får en flot udsigt 
under saunabesøget. Endvidere er der allerede nu trukket  elkabler til nordmolen, hvorfor den 
elektriske saunaovn umiddelbart kan forbindes.  

Placeringen på nordmolen forventes ikke at genere 
andre brugere af havnen. Nordmolen vil fortsat 
kunne anvendes som fortøjningssted for havnens 
både 

 

Saunaen er ca. 4,3 x 2,3 m med fladt hældende tag. 
Saunaens ovn vil blive elektrisk. Saunaen vil blive 
malet i mørk farve. (se evt. 
https://vikingoutdoor.dk/saunaer/sauna-
anneks/8-m2-sauna-anneks-med-
omklaedningsrum.html ) 

Saunaens indgangsdør placeres mod øst, og dens 
vinduer mod nord. 
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Vinduerne vil blive betrukket med folie, der forhindrer størstedelen af rummets lys 
i at trænge ud fra saunaen. Vinduernes foliering og placering mod nord, vil betyde, 
at lys fra saunaen ikke vil genere skibstrafikken. Dette skal yderligere sættes i 
relief med, at der i forvejen er lys fra lysmaster på havneområdet. 

 

På saunaens væg mod vest, vil der blive opsat en redningskrans, knagerække og 
eventuelt en hjertestarter. 

Saunaen vil blive offentlig tilgængelig gennem et registreret medlemskab. 

 

 

 

 Kumulation med andre projekter 

I forbindelse med ovenstående faciliteter søges Kystdirektoratet samtidigt om 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til yderligere faciliteter på havnens areal inden 
for strandbeskyttelseslinjen. Disse faciliteter består af hhv. skilte, P-pladser til 
autocampere, ladestandere til el-biler og cykler samt til cykelholdere. 

 Anvendelse af naturressourcer 

Der vil ikke blive anvendt naturressourcer til projektet.   

 Affaldsproduktion, forurening og gener 

Der vil ikke blive produceret affald, ske forurening eller opstå gener pga. projektet. 

 Risiko for ulykker 

Badning indebærer altid en vis risiko for ulykker. Men disse forsøges undgået eller 
formindsket mest muligt. Ståltrappe og ponton vil fx blive belagt med perforeret 
gummimåtte – dels for at øge komforten og dels for at undgå faldulykker. Der vil være 
rækværk på trappens og terrassens ydersider. 

Desuden opsættes redningskrans og eventuelt hjertestarter på saunaens yderside. 

Vanddybden i havnens indsejling er 1½ m, og lidt lavere ved pontonen. Bunden består af 
sand. Alle vil således kunne bunde, men der må ikke hoppes i vandet på hovedet.  

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,1 m. N- og E-lig storm kan 
give indtil 1,4 m højvande og W- og SW-lig storm indtil 1,2 m lavvande. Der er ikke kraftig 
strøm i havet omkring havnen, men da havnen vender mod vest i Lillebælt, kan der 
forekomme bølger. Men de badende vil i så tilfælde kunne se bølgerne, og dermed vurdere 
om forholdene er sikre nok i forhold til deres risikovillighed og svømmefærdigheder. 

 Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området, samt deres potentielle 
påvirkninger 

Anlægget vil ikke påvirke den omkringliggende natur – ej heller det nærtliggende Natura 
2000-område. 

 
Venlig hilsen 
Hans Ole Hansen 
Projektleder 
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Tegningsbilag 

På bilagets tegninger illustreres de ønskede faciliteter. Tegningerne er alene vejledende for 
hvordan forholdene vil komme til at fremstå. Tegningerne er ikke målfaste. Specielt skal 
bemærkes, at saunabygningen ikke kommer til at se ud som illustreret. 
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