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168.        Juelsminde Digelag

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om forslag til vedtægter og afgrænsning inklusiv bilag for Juelsminde 
digelag skal endeligt vedtages.

Økonomi

Når et eventuelt digelag er etableret, skal der tages stilling til, om kommunen skal stå i 
forskud med udgifter til projektering med mere.
Dette punkt vil blive genoptaget senere.
Hedensted Kommune skal yde teknisk og sekretariatsmæssig bistand til laget.
Selve processen med at etablere et digelag holdes inden for kommunens normale budget. 
Denne proces er formuleret som Coast2Coast projektet C18 "Borgerdrevet klimatilpasning". EU 
er dermed med til at finansiere processen omkring etablering af digelaget.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet vedtog i september 2015 ”Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde”. Ifølge denne skal 
Hedensted Kommune tage ansvar for en proces mod dannelse af et digelag. Digelaget skal så 
forestå den nødvendige, fremtidige højvandssikring af byen. På byrådsmødet den 28. 
november 2018 blev det besluttet at igangsætte en proces mod dannelse af et digelag. På 
byrådsmødet den 28. august 2019 blev det besluttet at sende forslag til vedtægter og 
afgrænsning i partshøring. På samme møde blev principper for inddragelse af 
Landindvindingslaget Søkjærs anlæg og driftopgaver i det nye digelag tiltrådt.

Sagsfremstilling

Efter at byrådet på mødet den 28. august 2019 besluttede at sende forslag til vedtægter og 
afgrænsning i partshøring, blev der i høringsperioden afholdt to informationsmøder.
På de to møder deltog henholdsvis 80 og 180 borgere.
Efter endt høringsperiode er der modtaget 20 henvendelser. Disse er samlet i vedlagte bilag 
med forslag til svar på henvendelserne.
Styregruppen har været forelagt henvendelserne efter endt høring, for på denne måde at se 
om disse gav anledning til ændringer.
Der er foretaget et par mindre justeringer i vedtægterne, markeret med grøn skrift.
Styregruppen anmoder Byrådet om at vedtage vedtægter og afgrænsning.
Byrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af høringsberettigede 
indenfor 4 uger.

Administrationen indstiller, 5. november 2019, pkt. 79:
at forslag til vedtægter og afgrænsning inklusiv bilag for Juelsminde digelag vedtages
 

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. november 2019, pkt. 79:



Hedensted Kommune 
Byrådet 2018-2021 

Mødedato: 
27. november 
2019

Formand: 
[formand]

Sidetal:  2

Anbefales godkendt

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. november 2019, pkt. 203:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Lars Bro
 

Kommunikation

Grundejerne, husejere og lejere indenfor afgrænsningen får brev om Byrådets afgørelse via e-
post. Der informeres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mm. nr. 57 af 21. januar 2019, §§ 7 og 18

Beslutning

For: 27
A, F, I, K, O, V
Imod: 0
Undlader: 0
I ALT:27

Beslutning:

GODKENDT

Bilag

 Bemærkninger fra partshøringen Juelsminde digelag 25102019
 Vedtægter Juelsminde digelag, efter partshøring 28.10.2019
 Bilag 1 Fortegnelse over matrikler, der er omfattet af Juelsminde Digelag
 Bilag 2 Afgrænsning af Juelsminde Digelag
 Bilag 3 Fortegnelse over andelsboligenheder, der er medlem af Juelsminde Digelag

 

Bilag/Punkt_168_Bilag_1_Bemaerkninger_fra_partshoeringen_Juelsminde_digelag_25102019.pdf
Bilag/Punkt_168_Bilag_2_Vedtaegter_Juelsminde_digelag_efter_partshoering_28102019.pdf
Bilag/Punkt_168_Bilag_3_Bilag_1_Fortegnelse_over_matrikler_der_er_omfattet_af_Juelsminde_Digelag.pdf
Bilag/Punkt_168_Bilag_4_Bilag_2_Afgraensning_af_Juelsminde_Digelag.pdf
Bilag/Punkt_168_Bilag_5_Bilag_3_Fortegnelse_over_andelsboligenheder_der_er_medlem_af_Juelsminde_Digelag.pdf

