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Notat over bemærkninger – Tematillæg til planstrategi 2015 vedr. Turisme

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag
1 David Christensen a) Forslag om udstykning af 

ca. 2,5 ha. – Matrikel 17L og 
17K. Området har strandret til 
Hamborg Koloniens bade-
strand. Det har mulighed for 
havudsigt og der er ca. 500 m 
til stranden og 800 m til ind-
køb. 

Ad. a) Området ligger ca. 900 meter 
fra det område, som kommuneplan-
strategien har udpeget.

Administrationen vurderer, at 
bemærkningerne ikke giver an-
ledning til ændringer.

Det pågældende område er om-
fattet af kommuneplanens ud-
pegede bevaringsværdige land-
skaber, hvilket ikke er forene-
ligt med udstykning til nye 
sommerhusområder fra den ak-
tuelle pulje. 

2 Kim Dejbjerg a) Bekymret over belastning af 
As Vig og Pøt Sønderby ved 
udvidelse af sommerhusområ-
det. 
b) Kysten kan ikke bære flere 
gæster, da kyststrækningen er 
forholdsvis kort.
c) Undrer sig over, at der ikke 
skal udarbejdes miljøvurde-
ring.
d) Hvorfor har man ikke tænkt 
på Sandbjergvig i stedet. Det 
ligger tættere på Juelsminde 

Ad. a) Det er vurderet, at de mulige 
udlæg af sommerhusgrunde (ca. 100 
grunde) ikke har et omfang, der vil 
påvirke kystområdet i væsentlig 
grad. 
Ad. b) Se ovenfor. 
Ad. c) Plantillægget er vurderet i 
overensstemmelse med Lov om mil-
jøvurdering af planer og program-
mer og konkrete projekter (VVM), og 
afgørelsen om ikke at udarbejde en 
miljørapport fremgår af screenings-
skemaet og konklusionen i denne. 

Administrationen vurderer, at 
bemærkningerne ikke giver an-
ledning til ændringer.

Sommerhusområdet Sandbjerg-
vig består af ganske få som-
merhuse, som ikke er kommu-
neplanlagte. Da de nye udlæg 
skal ligge i tilknytning til eksi-
sterende by / sommerhusområ-
der i kommuneplanen, er udvi-
delse af Sandbjergvig ikke en 
mulighed. Det pågældende om-



2

og har en bedre kystlinje / 
strand.
e) Der har tidligere været pla-
ner om sommerhusområde / 
feriecenter i det pågældende 
område, hvilket blev mødt med 
protester. 
f) Har man overvejet de øko-
nomiske konsekvenser for de 
nuværende helårsboliger. 

Det skal her nævnes, at miljøvurde-
ringen skal foretages på det niveau 
planen er på – i dette tilfælde det 
helt overordnede, strategiske ni-
veau. 
Ad. d) Området er bl.a. omgivet af 
fredsskov, strandbeskyttelseslinje og 
udpeget som klimahåndteringsområ-
de. Området ligger ikke i tilknytning 
til byzone eller sommerhusområder i 
kommuneplanen.
Ad. e) Til forskel fra tidligere pro-
jekt, som omfattede et mere omfat-
tende byggeri, vil udlæg til sommer-
huse påvirke omgivelserne mindre.
Ad. f) Tilførslen af ca. 100 nye som-
merhusgrunde vurderes, set i lyset 
af hele sommerhusområdets størrel-
se, ikke at ændre påvirkningen på 
omgivelserne. 

råde er endvidere omfattet af 
strandbeskyttelseslinje, græn-
ser op til fredskov og i et udpe-
get klimahåndteringsområde, 
hvilket ikke er foreneligt med 
udstykning til nye sommerhus-
områder fra den aktuelle pulje.

3 Grundejerforeningen 
Dykjær Sommerby

a) Det fremgår ikke, hvordan 
der skal ske adgang til stran-
den.
b) Foreningen oplever allerede 
nu udfordringer med uønsket 
trafik på vej og fællesareal, 
hvor eksisterende skiltning ik-
ke respekteres. Vejen har nået 
sin maksimale belastning, og 
foreningen kan ikke acceptere 
yderligere belastning.
c) Foreningens sti til stranden 
og den omkringliggende natur 
er ligeledes belastet og vurde-
res ikke at kunne rumme besø-
gende fra yderligere 100 par-
celler. 

Ad. a) Dette vil blive detailplanlagt i 
den fremadrettede planlægning, så-
fremt Hedensted Kommunes ansøg-
ning imødekommes. 
Ad. b-e) Dette vil indgå i detailplan-
lægningen – se ovenfor. 

Administrationen vurderer, at 
bemærkningerne ikke giver an-
ledning til ændringer.

Grundejerforeningen Dykjær 
Sommerby vil blive inddraget i 
den fremtidige detailplanlæg-
ning af området, hvis Heden-
sted Kommunes ansøgning 
imødekommes.
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d) Det forudsættes derfor at 
det nye område får egen direk-
te adgang til stranden.
e) Foreningen ønsker skriftlig 
oplysning om, hvorledes kom-
munen har tiltænkt selvstæn-
dig adgang til brugbar bade-
strand for det planlagte områ-
de. 

4 Nybolig, Horsens v. 
Bo Pinholt

a) Spørgsmål om, hvorvidt Gl-
udvej 38 kan omdannes til 
sommerhusområde. 

Ad. a) Isoleret set, vurderes områ-
det ikke at være egnet til sommer-
husudstykning, idet det ikke ligger i 
tilknytning til eksisterende kommu-
neplanlagte sommerhusområder el-
ler by. 

Det pågældende område kunne 
være et realistisk alternativ til 
det i planstrategien viste areal, 
hvis det ses i forbindelse med 
et større område, der knytter 
sig op på det eksisterende som-
merhusområde. 
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Ad. pkt. 1
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Ad. pkt. 2
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Ad. pkt. 4


