
 

 
Nyhedsbrev nr. 10 2022/2023                 Vejle den 22. december 2022 
 

 

Kære alle 
 
Så er det endelig jul. Vandtemperaturen har rørt nul grader og flydebroen væltede i 
stormen. I dag er det igen lunt med 6 grader. Og godt vand. 
Vi fejrede vintersolhverv i aftes i mørke, blæst og regn. Ikke mange vovede sig ud 

for en dukkert og et glas varmt at drikke. Men vores gode og stabile Jan i kiosken 
var klar med det hele. Også med nyanskaffede flagermuslygter. 
 
Den 12. december var der udvalgsmøde i Teknisk Udvalg, hvor det blev drøftet 
muligheden for at have sauna ved Tirsbæk, opvarmet med måske træ eller 
flaskegas.  
På følgende sider ses referatet for mødet. Dog blev det tilsyneladende ikke drøftet, 
at vi havde en alternativ løsning til opvarmning.  
Muligheden for en transportabel sauna er til stede under forudsætning af, at vi 
dagligt transporterer den frem og tilbage. På medlemsmødet den 8. december var 
der blandt medlemmerne ikke interesse for denne løsning, som kræver et 
beredskab af medlemmer, der tager sig af den opgave.  
Er der blandt medlemmerne generelt ønske om at varetage denne 
transportopgave, så skriv til bestyrelsen på info@morgenroeden.dk for at 
tilkendegive hjælp til den opgave.  
Vi må forvente mindst 8 ugers forberedelse til opstilling, leje mv. så måske skriver 
vi 1. marts inden det lader sig gøre.  
 
Den 1. januar er der nytårstaffel på brohovedet kl.16- 17. 
Der serveres et glas bobler og lidt sødt. Husk fremvisning af nøglebrik. 
 

 
Glædelig jul og godt nytår ønsker vi jer alle  
 
Pbv 
Karen Blok 
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Punkt 244: Sauna ved Tirsbæk Strand til 

Vinterbadeforeningen Morgenrøden 
 
00.01.00-P00-4-18 

Resume 

Muligheder for midlertidig etablering af sauna på Tirsbæk Strand drøftes. 
 

Sagsfremstilling 

Tirsbæk Vinterbad, placeret på brohovedet på Tirsbæk Strand, er almindeligvis åbent i 
perioden 1. oktober til 30. april. Forsyningskrisen har gjort, at Vejle Kommune har besluttet, 
at energiforbruget generelt skal nedsættes hen over vinteren 2022/2023. I efteråret 2022 
blev det derfor besluttet, at sauna-modulet ikke skulle opsættes. 
 

Morgenrøden har derfor forespurgt om muligheden for at opstille egen privat mobil 
tøndesauna til deres foreningsmedlemmer på Tirsbæk Strand. 
 

Ønsker Morgenrøden at opstille en midlertidig privat tøndesauna ved Tirsbæk Strand, i 
mere end én dag, er der flere tilladelser der skal indhentes først: 
 

Fredningstilladelse: hele Tirsbæk Strand ligger inden for "Tirsbæk Gods Fredningen" og 
kræver derfor en tilladelse fra Fredningsnævnet. Fredningen er ret restriktiv, hvorfor det 
ikke er sikkert der kan opnås en tilladelse til opstilling af privat sauna. Endvidere kan det 
tage op til flere år at få tilladelsen. Fredningsnævnet kan ikke kontaktes via telefon men 
skal kontaktes pr. mail som der almindeligvis kan være flere ugers svartid på. 
 

Strandbeskyttelseslinjen: Hele området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. En 
dispensation til at opstille en sauna skal gives af Kystdirektoratet. En sådan tilladelse kan 
almindeligvis tage et halvt år at få. Fordi det også ligger i Natura 2000 vil det som 
udgangspunkt tage længere tid. Forvaltningen har kontaktet Kystdirektoratet og de kan 
desværre ikke give en hurtigere dispensation. 
 

Byggetilladelse: skal tønden stå i mere end 6 uger, skal den godkendes af Byggesag. En 
byggesagstilladelse gives af Forvaltningen og vil kunne gives inden for 14 dage hvis den 
ikke er kompliceret. Den kan dog ikke gives før Fredningsnævnet og Kystdirektoratet har 
givet deres tilladelse. 
 

Alternativ løsning Hvis Morgenrøden har en mobil sauna på trailer, og kun opstiller den hen 
over dagen og kører den væk hver aften, kræver det kun godkendelse af enten 
Kulturforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen (afhængig af fysisk placering). 
 



Som udgangspunkt giver Forvaltningen ikke tilladelse til opstilling af faciliteter der kun kan 
bruges af en bestemt gruppe mennesker. Der kan dog gives en særtilladelse, f.eks. på 
"forsøgsbasis", hvilket Forvaltningen før har gjort, f.eks. da der blev givet en midlertidig 
tilladelse til udleje af kajakker på Tirsbæk Strand i en prøvesæson, sommeren 2022. 
 

Der ligger lignende forespørgsler på henholdsvis Ibæk og Brejning Strand. 
 

Klima og resiliensvurdering 

Tirsbæk Vinterbad skønnes at forbruge ca. 38.000 kWh. Herudover bruges også vand. Det 
er usikkert hvad en mobil tøndesauna bruger. 
 

Sagens videre forløb 

Sagen skal alene behandles af Klima, Natur- og Miljøudvalget. 
 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 

at udvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning 

Drøftet. 
Udvalget fastholdt den midlertidige nedlukning af sauna-modulet på Tirsbæk Strand, idet 
det nuværende modul er opvarmet med el. 
Allan Pedersen var fraværende. 
 


