
Hedensted Kommune Sønderby, 8.6.22

Att. Ricco Gylden Jensen

Kommentarer til kommuneplan

Vi vil gerne støtte op om den nye udpegning af sommerhusområde ved Sønderby. Det er en meget tilpasset
plan, som svarer til det oprindelige udkast fra 2017. I det forslag var der lagt op til udstykning af 98 grunde
på et areal på ca 14,4 ha. Det tænker vi må være udgangspunktet for de nye planer. Vi har tidligere været i
dialog med sommerhus firmaer, som gav udtryk for, at det var traditionelt indrettede grunde, som det var
muligt at sælge.

Derfor vil vi være positive, for den videre udvikling af området. Det forudsætter dog, at vi bliver inddraget i
udformningen af planerne for området.

Mvh. i/s Jespersen

Jespersen



Hedensted Kommune

Att: Ricco Gylden Jensen

Foreningen Skovkrogen Sønderby 06.06.2022

Sønderby, 7130 Juelsminde

Høringssvar vedr. varslede lokalplan i Sønderby.

Vi har 19. maj 2022 modtaget Hedensted kommunes Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med
kommuneplansramme for 2021 2033.

Bestyrelsen for Skovkrogen vil gerne takke for muligheden for at komme med bidrag, da det et første gang i
processen med kommunens planer, at vi har mulighed for at blive hørt.

Høringsperioden er gangske kort, 19.maj 2022 til 10.juni 2022, hvorfor det ikke har været muligt for
bestyrelsen at opsøge juridisk vejledning og bistand.

Vi har fulgt med i medierne og med stor interesse og ængstelse fulgt kommunens planer om at udstykke til
flere sommerhuse i kommunen. Vi forstår fuldt ud baggrunden, men er meget kede af planerne i Sønderby.

Det er positivt at læse, at Hedensted kommunens plan er nedjusteret fra 94 sommerhuse til 60, men det
vækker stadig vores bekymring, at læse om kommunens planer.

Vi vil forsøge at få vores største bekymringer beskrevet her:

Sommerhuse nær vandet er attraktive. Vi ejer ikke stranden, men vi ejer de jordlodder, man skal passere
for at komme derned, såfremt der udstykkes sommerhuse som på plantegningen. Har Kommunen tænkt
over, hvordan de nye ejere skal komme til skov og strand? Når sommeren er på sit højeste har vi mange,
der trods skilte om privat vej, kører ned og vender eller parkerer for at tage ophold på foreningens
fællesareal eller benytte stranden.

Vi føler, at vi har været en aktiv medspiller for år tilbage, hvor vi gav kommunen lov til at etablere
vandrestien fra Snaptun til Juelsminde over vores fællesareal, hvor vi også uden indvendinger lader
vandrerne benytte borde og bænke til hvil og spisning.

Men opførelsen af 60 huse med den forventede ekstra trafik til følge, vil føles som alt for stor gene.

Hvordan tænker kommunen at adgangsvejen skal være til den nye udstykning?
Fra Frede Juels Vej eller Skovkrogen? � eller begge dele? Vi bruger i dag en meget stor del af vores
kontingent til at vedligeholde vejen.
Skovkrogen er en meget smal vej, hvor det ikke er muligt for 2 biler at passere hinanden uden den ene
holder ind på de brede steder. Med den forventede stærkt øgede trafik har vi brug for, at Hedensted
kommune redegør for deres planer med vejførsel.
Såfremt det fastholdes, at Skovkrogen er en ubefæstet vej, så vil det slid, der følger med, betyde en ikke



ubetydelig vedligeholdelsesudgift fremover, hvem skal afholde den udgift, og hvordan sikres en god
infrastruktur?

Vi ønsker at vide, hvordan kommunen tænker det skulle foregå i fremtiden?

Vi håber kommunen vil følge Miljøstyrelsens anbefalinger og holde en 300 meters byggegrænse til skov og
eksisterende kolonier Skovbyggelinjen (mst.dk). Der findes et rigt dyreliv og en varieret og rig fauna, som
uagtet at der nedjusteres i planerne, vil blive trængt i forhold til i dag. Der er tale om flere truede arter af
såvel dyr som planter.

Fred, ro og intimitet er fællesnævnere for ejerne af de 15 huse i foreningen Skovkrogen. Husejere her har
netop købt i denne koloni, for at være en lille sammentømret flok, hvor alle kender alle.

Det er muligt at kommunen regner med, at de nye 60 huse bliver en særskilt koloni, men i virkeligheden vil
de kun kunne benytte faciliteter hos Frede Juels Vej eller Skovkrogen.

Vi undrer os også over, at Kommunen har givet tilladelse til en stor løsdriftsstald i kort afstand fra
sommerhusområdet og bagefter ønsker at tiltrække købere til et sommerhusområde. Er vinden i det helt
rigtige hjørne, kan det sagtens mærkes i Skovkrogen.

Der er beboere i Skovkrogen, der er bekymret for værdien af deres huse, med udsigt til en stor ekstra
udstykning. Det vil ikke være den samme unikke beliggenhed med fred og ro. Hvordan forholder
kommunen sig til det?

Vi vil gerne invitere kommunens politikkere til at komme og drøfte disse ting og se tingene ved selvsyn. Vi
forventer, at kommunen besvarer vores spørgsmål, og tager imod vores invitation til at besøge vores
dejlige sommerhus koloni og gå i dialog med os. Vi er som nævnt indledningsvis glade for, at vi endelig er
inviteret til at komme med vores bidrag til de kommende planer, da vi indtil videre udelukkende har kunnet
følge sagen i medierne.

Vi vil gerne bede om en kvittering for modtagelsen af ovenstående hørings svar.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Skovkrogen





Hedensted Kommune

Stationsparken 1

7160 Tørring

Att.: Rico Gylden Jensen Sønderby, den 31. maj 2022.

Indkaldelse af idéer og forslag � afgrænsning af sommerhusområde ved As Vig.

Af kommunens brev dateret den 19. maj 2022, fremgår det, at vi til vores store tilfredsstillelse, nu synes
tilbage ved kommunens udgangspunkt i henhold til Planstrategi 2015. Dette efter en lang og formålsløs
omvej, med en udvidelse til det dobbelte, hovedsageligt skabt af én af områdets ejendomsmæglere, men
dog vedtaget af Byrådet den 27. september 2017.

Vi kan ikke undlade at bemærke, at sagsforløbet er endnu et eksempel på en kommunesammenlægning,
der er præget af fortsatte �lokale hovedkontorer�, hvor det tilsyneladende kniber rigtigt alvorligt med
kommunikationen imellem de forskellige administrative afdelinger.

Never mind � vi er efter ca. 4 års �stilstand� tilbage ved udgangspunktet!

Vi på Gludvej 89 er, for så vidt angår vores mindre del af matr. nr. 6 g klar til, at speede op � dog under
visse forudsætninger:

1. Det forudsætter selvfølgelig at og Jespersen er klar på det samme, med en omlægning
fra landbrugsjord til sommerhusområde af deres del af matr. nr. 15 d, 20 c og 10e � i modsat fald
kan de, efter vores overbevisning, blokere alt.

2. Vi har ingen forståelse for de i brevet nævnte 60 stk. sommerhuse � som ligeledes i Planstrategi
2015 tidligere var anslået til ca. 100 sommerhuse. Minimum må som udgangspunkt være 90 stk.
grunde på ca. 142.000 kvm råjord � idet der bør være rigeligt med plads, til grønne arealer,
opsamling af overfladevand, stikveje og spændende byggeri på et sådant areal. Vi har tidligere givet
udtryk for vores holdning til det �fantasiprojekt� Hedensted Kommune tidligere har skitseret, som
måske nok lyder særegent og spændende, men som efter vores overbevisning, vil få eventuelle
projektudviklere/investorer til at holde sig langt væk! Enkelt salg af grunde synes totalt udelukket
under disse forudsætninger.

3. Det skal således være økonomisk attraktivt for lodsejere at sælge!
4. Vi kan fortsat ikke forstå, hvorfor man tilsyneladende lader den østligste lille del af matr. nr. 6 g,

være holdt uden for projektet. Arealet er udelukkende beplantet med 6 rækker nordmannsgran,
der kan skoves, og vi er selvsagt ikke interesseret i, at være ejere af en bette skov i
�Ingenmandsland�!



Som lodsejer synes vi ikke, at vi er de rette til, at komme idéer og forslag til området. Det må være
projektudviklere/sommerhusentreprenører som Planethuse, HusCompagniet, Skanlux.dk eller lignende, der
har �fingeren på pulsen� og er opdateret på, hvad købere af et sommerhus har af ønsker og forventninger i
2022. Det er således vores anbefaling, at Hedensted Kommune entrerer med dette segment � også for at
opnå så hensigtsmæssig en udfærdigelse af lokalplanen, uden for mange �benspænd� for fremtidig
etablering.

Det skal slutteligt understreges, at vi på Gludvej 89, ikke er interesseret at �lege entreprenører�, og forestå
udstykning m.v.; men i givet fald vil indhente købstilbud på et samlet salg, hos én eller flere af de nævnte
segmenter.

Vi ser frem til at høre fra Jer, herunder også tilbagemelding fra og Jespersen.

De venligste hilsner

Gludvej 89, Sønderby

7130 Juelsminde
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Vedrørende Idéfase for sommerhusområde ved As Vig 

Som nabo til den kommende udstykning vil bestyrelsen på vegne af Grundejerforeningen Frede 
Juels Vej (FJV) gerne bidrage med deres betragtninger.  

 

 Kolonien Frede Juels Vej er bestående af 130 sommerhuse. Det er en idyllisk og rolig koloni 
som grænser op til fredskov og stand.  Som udgangspunkt er FJV positiv overfor den 
forslåede ændring. I kommunalplanen fremgår en maksimal byggeprocent på 15 %. Vi 
appellerer til, at man er opmærksom på de eksisterende nabokolonier som har en max 
bebyggelse på 80 m2, og sikrer at nye udstykning er i harmoni med de eksisterende 
nabokolonier.  

 

 FJV asfalterede i 2018 deres stamvej, og har i 2022 investeret i en ny bådebro og badebro. 
Da den nye udstykning vil få delvis vej- og strandbenyttelse med FJV, ser vi gerne, at man 
laver en fælles grundejerforeningen, som efter vores opfattelse vil være mest 
hensigtsmæssig for at styrke samhørigheden mellem den nye og eksisterende 
udstykninger.  

 

 FJV har en bekymring for, at den stigende afledning af overfladevand fra de befæstede 
arealer fra de kommende sommerhuse kan få konsekvenser for de eksisterende 
udstykninger. FJV anser det som en bunden kommunal opgave, at sikrere de eksisterende 
udstykninger ikke rammes af dette.  
 

Hvis der ønskes uddybning af ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for 
afklaring.   

 

På vegne af kolonien Frede Juels Vej 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frede Juels Vej 













Sønderby 6. juni 2022 
 

Til Hedensted kommune  
Att. Ricco Gylden Jensen 
 
 

 
 

Skovkrogen 6 
7130 Juelsminde. 
 
Svar på udsendte brev vedr. Indkaldelse af ideer og forslag. 
 
Tak for muligheden for at dele vores tanker om Hedensted kommunes planer.  
 
Vi blev sommerhusejere på Skovkrogen i efteråret 2020. 
I forbindelse med købet af netop Skovkrogen 6 blev det af ejendomsmægleren påpeget, hvad  
der er den store forskel mellem et sommerhus på Skovkrogen og et sommerhus i Pøt 
strandby, som vi også kiggede på i de dage. Forskellen der blev nævnt handlede dels om roen, 
hvor der ved Pøt grundet en generel høj udlejningsfrekvens opleves en del støj, og den anden 
forskel handlede om værdi. Ejendomsmægleren sagde direkte, at kroner investeret på 
Skovkrogen blev omsat i merværdi, mens dette ikke var tilfældet for huse i Pøt. 
Som nye sommerhusejere er dette naturligvis en bekymring, hvis vores sommerhus mister 
værdi, hvilket vi frygter ved udstykning af 60 huse klos op af vores koloni på Skovkrogen. 
Desuden vil den uro og/eller uforpligtede adfærd det afføder at have mange sommerhuslejere 
også give bekymring.  
Hvordan forholder Hedensted kommune sig til dette? Vil der blive tale om at vurdere 
værdiforringelsen hos de allerede etablerede sommerhuskolonier på hhv. Skovkrogen og Frede 
Juels vej? 
Bliver der tale om en kompensation? 
 
Strand, skov, fællesskab og ro. De 4 elementer er dét vores koloni på Skovkrogen er 
kendetegnet ved. Vi har stor forståelse for, at dette aktiv også er attraktivt for andre. Det ses 
allerede på den ikke ubetydelige færdsel på Kyststien over vores fællesareal. 
Vi har en bekymring for, hvordan sommerhusejerne i en evt. nyudstykning skal komme til 
vandet? Skal de færdes over vores private område? Eller anlægges der en anden rute?  
 
En del af gæsterne vil være gående, men vi ser også en øget brug af mountainbikes på vores 
vej og fællesareal, hvorfor der må forventes en del trafik på cykel til vandet. Cykles der på det 
grønne fællesareal vil det give en enormt belastning, og med den undergrund der er i området 
vil det resultere i mudder og ler-smat.  
Øget antal personer, der færdes til og fra strand vil også betyde mere lyd/støj, og desværre er 
der også tendens til at man nemmere lader sine efterladenskaber blive, når et område opleves 
som �ingens�, hvor vi i dag er meget opmærksomme på oprydning da vi ved det er vores. 
Vi er derfor interesserede i at høre hvilke planer Hedensted kommune har gjort sig ift. 
adgangsvej til skov og strand? 
 
Vi oplever et rigt og mangfoldigt dyre og planteliv i nærområdet ved Skovkrogen. 
Vi ser dyrene reagere på vores tilstedeværelse, om end vi ikke er mange mennesker pt, men 
med ønsket om at udstykke 60 nye sommerhuse, vil det betyde en belastning for biotoperne, 
det vækker vores store bekymring. 
Vil stressede dyr presses op mod hovedvejen? 
Vil sammenstød mellem mennesker og natur falde negativt ud for dyrene?   
I dag nyder vi af mere sjældne arter både orkideer og ørne. 



Mon Hedensted kommune i sin planlægning laver vildtzoner, eksempelvis en bræmme mellem 
skov og ny sommerhusudstykning, så generne for de vilde dyr begrænses? 
  
I inviterer til forslag og ideér.  
En idè kunne være at være, at Hedensted kommune skal brande sig på at have plads til små 
enheder, som eksempelvis Skovkrogen med sine 15 sommerhuse. En kommune der har plads 
til dyreliv og som forvalter naturen på en respektfuld måde, og derfor ikke skaber unødig stor 
belastning for dyr og fauna. 
Så vores bedste bud på en god idé er at parkere planen, og ikke blot gå fra 94 til 60, men til 
ingen nye sommerhuse i Sønderby. 
Er det urealistisk? 
Så vil vi foreslå, at Hedensted kommune genbesøger kortet, og får samlet de nye udstykninger 
nær allerede stor udstykning. Det kunne være ved at sommerhusene kommer nærmere en 
allerede asfalteret vej og et nedgravet affaldssystem, og derfor samle husene på arealerne 
stødende op til Frede Juelsvej. I den forbindelse vil vi foreslå Hedensted kommune at overtage 
forpligtelsen med at anlægge og vedligeholde bade- og bådebro ved Frede Juelsvej. 
Vi foreslår endvidere at Hedensted kommune anlægger et offentligt toilet ved stranden neden 
for Frede Juels vej. 
Skal der bygges 60 sommerhuse, vil vi opfordre Hedensted kommune til at sælge til 
enkeltpersoner, og ikke til større selskaber der vil bygge kæmpesommerhuse udelukkende 
med udlejning for øje, men derimod stile mod små parceller og mindre huse, der henvender 
sig til familiesommerhus. 
 
Vi ser frem til at høre kommunens refleksioner over vores bidrag. 
 
Mange sommerhushilsner 
 

  

Skovkrogen 6, Sønderby 
7130 Juelsminde 
 
 
 
 
 










