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Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens  

kommentarer 

Ændringsforslag 

1  Honum Skovvej 18,  

8763 Rask Mølle 

Resumé af bemærkning 369. 

 

a) Synes ikke, at der skal ligge en 

butik på grunden. Foreslår i stedet 

et grønt område som ankomst til 

byen. 

 

 

Ad. a) Lokalplanen giver mulig-

hed for en dagligvarebutik 

samt et grønt parkareal med 

legeplads. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

2 Strandengen 64, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 370. 

 

a) Gør opmærksom på, at der vil 

blive en øget trafikmæssig belast-

ning af området/vejkrydset, hvilket 

vil være til stor gene for naboerne i 

området. 

 

 

 

 

 

Ad. a) Der eksisterer ikke bo-

ligområder i umiddelbar nær-

hed af lokalplanområdet, hvor-

for det ikke vurderes, at der vil 

være trafikale gener forbundet 

med etableringen af butikken. 

Da kundegrundlaget forventes 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gør opmærksom på, at mosen 

overfor Strandengen huser en lang 

række fugle, der vil blive forstyrret 

og evt. skræmt væk af øget 

støj/trafik i området. 

 

at være langt overvejende lo-

kalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

af byen.  

 

Ad. b) Følgende er vurderet i 

forbindelse med miljøscreenin-

gen til lokalplanen:  

 

Det nærmeste naturbeskyttede 

område, som er en mose, lig-

ger på modsatte side af Ring-

vejen og Vejlevej. På grund af 

den anvendelse, 

der planlægges for og med en 

befærdet vej imellem, vurderes 

det planlagte ikke at ville 

kunne påvirke naturområ-

derne. 

 

Hedensted Kommune har ikke 

registreret bilag IV-arter i om-

rådet. På grund af arealets hid-

tidige anvendelse vurderes det 

ikke at være et velegnet leve-

sted for bilag IV-arter. Derfor 

vurderes det, at planlægningen 

ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

3 Ærtevej 1, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 372. 

 

a) Gør opmærksom på, at Hotel Ju-

elsminde Strand vil lide under den 

 

 

Ad. a) Dagligvarebutikkens 

maksimale højde på 6 meter 

vurderes ikke at tage udsigten 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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forslåede placering af dagligvare-

butikken. 

 

b) Understreger, at indkørslen til 

byen fra Vejle og Horsens vil blive 

skæmmet og ikke signalere tu-

risme. 

 

 

c) Påpeger, at en ny butik vil gå ud 

over eksisterende Rema 1000 og 

Brugsen samt købmanden på Glud-

vej. 

 

d) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres på den grund, hvor XL-

BYG oprindeligt lå. Der vil den ligge 

i et stort boligområde. 

 

fra Hotel Juelsminde Strand el-

ler skæmme hotellet. 

 

Ad. b) Det vurderes, at ind-

kørslen vil signalere, at der er 

et handelsliv i byen samt give 

mulighed for indkøb allerede 

ved ankomsten til byen. 

 

c) Et af planlovens formål er at 

fremme et varieret butiksud-

bud.  

 

 

d) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

4 Strandhusevej 23, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 373. 

 

a) Synes, at det er en god ide med 

en ny dagligvarebutik i Juelsminde, 

da den vil give nye arbejdspladser 

til byen. 

  

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

5 Elmeallé 2, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 400. 

 

a) Synes, at det er en fremragende 

ide med en ny dagligvarebutik, og 

at placeringen er helt rigtig. Butik-

ken vil give byen og oplandet et 

løft. 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

6 Søgade 13, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 376. 
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a) Synes, at det er forkert at pla-

cere dagligvarebutikken foran Hotel 

Juelsminde Strand, da det vil øde-

lægge indkørslen til byen. 

 

 

b) Påpeger, at butikken vil være en 

konkurrent til de eksisterende dag-

ligvarebutikker i byen. 

 

c) Foreslår kommunen, at den kø-

ber lokalplanområdet og i stedet 

udnytter grunden på en måde, der 

er til gavn for hotellet. 

 

Ad. a) Det vurderes, at ind-

kørslen vil signalere, at der er 

et handelsliv i byen samt give 

mulighed for indkøb allerede 

ved ankomsten til byen. 

 

Ad. b) Et af planlovens formål 

er at fremme et varieret bu-

tiksudbud. 

 

Ad. c) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

7 Overbyvej 19, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 401. 

 

a) Synes, at det er en god ide med 

en ny dagligvarebutik i Juelsminde, 

da det især om sommeren er ud-

fordrende at handle ind i byen både 

med hensyn til parkering og ud-

solgte varer. 

 

b) Gør opmærksom på, at placerin-

gen af de eksisterende butikker i 

byen skaber et kaos af trafik i som-

mermånederne, og at borgerne 

derfor vælger at handle uden for 

byen. 

 

c) Gør opmærksom på, at en place-

ring af dagligvarebutikken ved Vej-

levej og Ringvejen kun vil øge de 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Ad. c) Da kundegrundlaget for-

ventes at være langt overve-

jende lokalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 



 

5 

 

trafikale problemer, og der vil op-

stå uhensigtsmæssigt mange far-

lige situationer på Vejlevej. 

 

 

d) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres i Klakring i stedet for Ju-

elsminde, da kommunen har store 

boligudlæg og satser på en udvik-

ling i Klakring. Foreslår, at den 

grund, hvor der tidligere har været 

en tømmerhandel på hjørnet af 

Vejlevej og Tofteskovvej, tages i 

brug i stedet. 

 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

af byen. 

 

Ad. d) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

8 Strandvejen 33, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 377 og 

378. 

 

a) Gør indvendinger mod lokalplan-

forslaget, da det kun gavner den 

enkelte butik frem for sammen-

hængskraften i byen. 

 

b) Mener, at både butik og grønt 

areal bør placeres et andet sted i 

byen. 

 

c) Foreslår, at grunden bruges som 

en indgangsportal til byen, da Ju-

elsminde er en turistby. Der fore-

slårs skov, strand og naturoplevel-

ser. 

 

d) Understreger, at bykernen fast-

holdes, så den indbyder til både 

dagligdagsindkøb samt gåtur i små 

udvalgsvarebutikker. 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Ad. d) Bykernen/bymidten bli-

ver fastholdt. Den nye daglig-

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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e) Foreslår, at området ved eksi-

sterende Brugsen i bymidten bliver 

udbygget, så butikslivet kan få 

endnu et samlende sted. 

 

f) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres på den grund, hvor XL-

BYG oprindeligt lå. Der vil den ligge 

i et stort boligområde. 

 

varebutik udlægges som et lo-

kalcenter til den lokale daglig-

vareforsyning. 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. f) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

9 Højagervej 1, 

7140 Stouby 

Resumé af bemærkning 379. 

 

a) Mener, at en ny dagligvarebutik 

bør ligge i midtbyen, så den kan 

trække kunderne ind til de andre 

butikker i området. Påpeger, at 

flere og flere butikker lukker i 

midtbyen, og man risikerer en tom 

hovedgade. Hvis byen skal fungere 

som en attraktiv bosætningsby, 

kræver det liv i midtbyen. 

 

b) Gør opmærksom på, at lokal-

planområdet blev anvendt meget i 

sommeren 2018 som samlingssted 

under VM i fodbold. Lægger op til, 

at grunden fortsat benyttes til den 

slags aktiviteter til gavn for nytil-

flyttere. 

 

c) Foreslår, at kommunen ville op-

fordre til flere små butikker som 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads. 

 

 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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bager, slagter og grønthandler i 

byen. 

 

10 Strandengen 64, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 380. 

 

a) Er imod placeringen af dagligva-

rebutikken ved siden af Hotel Ju-

elsminde Strand. Mener, at butik-

ken vil forstyrre naturen og dyrlivet 

i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Påpeger, at en ny butik vil in-

tensivere trafikken i krydset Vejle-

vej/Ringvejen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. a) Følgende er vurderet i 

forbindelse med miljøscreenin-

gen til lokalplanen:  

 

Det nærmeste naturbeskyttede 

område, som er en mose, lig-

ger på modsatte side af Ring-

vejen og Vejlevej. På grund af 

den anvendelse, 

der planlægges for og med en 

befærdet vej imellem, vurderes 

det planlagte ikke at ville 

kunne påvirke naturområ-

derne. 

 

Hedensted Kommune har ikke 

registreret bilag IV-arter i om-

rådet. På grund af arealets hid-

tidige anvendelse vurderes det 

ikke at være et velegnet leve-

sted for bilag IV-arter. Derfor 

vurderes det, at planlægningen 

ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

 

Ad. b) Da kundegrundlaget for-

ventes at være langt overve-

jende lokalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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c) Bekymret for støj- og lugtgener 

forbundet med butikken. 

 

 

 

 

 

d) Henviser til en mulig placering af 

butikken på den gamle trælast. 

 

af byen. 

 

Ad. c) Da der ikke er boligom-

råder umiddelbart i nærheden 

af lokalplanområdet, vurderes 

det, at der ikke vil være støj- 

eller lugtgener forbundet med 

dagligvarebutikken. 

 

Ad. d) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

11 Søkjær 13A, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 381. 

 

a) Er imod forslaget om en ny dag-

ligvarebutik i lokalplanområdet. 

Mener, at butikker bør være i by-

midten, så den eksisterende handel 

styrkes, jf. kommunens detailhan-

delsanalyse. 

 

b) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres på den grund, hvor XL-

BYG oprindeligt lå. Der vil den ligge 

i et stort boligområde. 

 

c) Gør opmærksom på, at lokal-

planområdet er et godt sted til 

events i forskellig karakter, f.eks. 

fodbold på storskærm, hvilket er 

attraktivt for borgere og turister. 

 

d) Understreger, at hotellets udsigt 

bør bevares, og at hotellets gæster 

ikke bør generes af støj fra daglig-

varehandel, levering af varer, køle-

anlæg mm. 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. c) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads. 

 

Ad. d) Dagligvarebutikkens 

maksimale højde på 6 meter 

vurderes ikke at tage udsigten 

fra Hotel Juelsminde Strand el-

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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e) Mener, at det er vigtigt at be-

vare de grønne områder i byen til 

fælles brug. Gør opmærksom på, 

at dyrskuepladsen ligeledes bebyg-

ges. 

 

f) Opfordrer til, at kommunen skal 

sætte krav til erhvervsdrivende, 

der er interesserede i Juelsminde. 

Hvis de ønsker en placering i byen, 

kan kommunen foreslå en alterna-

tiv placering. 

 

g) Gør opmærksom på, at Juels-

minde er nr. 1 turistby i Hedensted 

Kommune, og at indgangen til 

denne ikke bør ødelægges med en 

dagligvarebutik. 

 

ler skæmme hotellet. Vareleve-

ring, ventilationsanlæg mm. vil 

blive placeret på en måde, så 

det er mindst muligt synlig fra 

hotellet og vurderes ikke at ge-

nere med støj. 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Ad. f) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Ad. g) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

12 Anonym, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 382. 

 

a) Synes, at placeringen af Netto i 

lokalplanområdet er perfekt, da 

den vil fange alle borgere, der 

pendler på arbejde. 

 

b) Gør opmærksom på, at alle ud-

stykninger i Klakring ingen sikker 

skolevej har. Der køres for stærkt 

på Klakringvej, og det er den vej, 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Bemærkningen videre-

sendes til kommunens afdeling 

for Infrastruktur og Transport. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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skolebørn skal anvende for at 

komme i skole. 

 

13 Fjordager 11, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 383. 

 

a) Er ikke imod forslaget om en ny 

dagligvarebutik, men mener ikke, 

at den forslåede placering af butik-

ken er den mest hensigtsmæssige. 

 

b) Påpeger, at dagligvarebutikken 

vil ødelægge udsigten for hotellets 

gæster, samtidig med at de vil op-

leve støjgener. Dette vil skræmme 

potentielle kunder væk. 

 

 

 

 

 

 

c) Gør opmærksom på, at lokal-

planområdet blev anvendt meget i 

sommeren 2018 som samlingssted 

under VM i fodbold. Lægger op til, 

at grunden fortsat benyttes til den 

slags aktiviteter. 

 

d) Påpeger, at en ny dagligvarebu-

tik på den forslåede placering vil 

tilføre øget trafik på Vejlevej foran 

Juelsminde Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Dagligvarebutikkens 

maksimale højde på 6 meter 

vurderes ikke at tage udsigten 

fra Hotel Juelsminde Strand el-

ler skæmme hotellet. Vareleve-

ring, ventilationsanlæg mm. vil 

blive placeret på en måde, så 

det er mindst muligt synlig fra 

hotellet og vurderes ikke at ge-

nere med støj. 

 

Ad. c) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads. 

 

 

Ad. d) Da kundegrundlaget for-

ventes at være langt overve-

jende lokalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

af byen. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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e) Mener, at der i stedet bør place-

res en dagligvarebutik i Klakring. 

Foreslår en placering på den tidli-

gere trælastgrund på hjørnet af 

Vejlevej og Tofteskovvej. 

 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

14 Gl. Landevej 34, 

7100 Vejle 

Resumé af bemærkning 384.  

 

a) Mener, at Juelsminde er velfor-

synet med dagligvarebutikker, og 

at hele lokalplanområdet i stedet 

bør udlægges til offentlig park i til-

knytning til hotellet, da den er en 

fin ramme om storskærmsarrange-

menter. 

 

 

 

Ad. a) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads.  

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

15 Rosenvænget 55, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 385. 

 

a) Gør opmærksom på, at kommu-

nens detailhandelsanalyse peger 

på, at det er en stor ulempe for by-

midten, når der etableres dagligva-

rebutikker i udkanten af byen. 

Spørger, om det er muligt at samle 

og inddrage erfaringer fra Heden-

sted, hvor Rema 1000 er udflyttet, 

og Lidl er kommt til. 

 

b) Påpeger, at indkørslen til Juels-

minde vil blive ændret både set fra 

Vejlevej og Gludvej. Det grønne 

udtryk vil blive skæmmet. Ligele-

des vil udsigten fra hotellet blive 

skæmmet, og det nuværende 

grønne areal vil blive væsentligt 

mindre. Mener, at den unikke, 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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grønne indkørsel til byen bør beva-

res. 

 

c) Gør opmærksom på, at det bli-

ver nødvendigt med trafikale æn-

dringer i området i forbindelse med 

etableringen af en ny dagligvarebu-

tik. Dette drejer sig bl.a. om sving-

baner, lysregulering mv. Der vil 

komme mere tung trafik, og cykli-

sterne vil blive påvirket. Påpeger, 

at cykelstien benyttes af en del 

skolebørn, og at deres sikkerhed 

ikke må forringes. 

 

d) Påpeger, at der vil være øgede 

støjgener fra mertrafik, og at dette 

vil påvirke Hotel Juelsminde 

Strand, spejderhytten på Ringvejen 

samt kirkegården og boliger i nær-

området. Ligeledes vil det grønne 

parkareal, som er forslået i lokal-

plan, samt dyrelivet omkring lokal-

planområdet blive påvirket af støj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Da kundegrundlaget for-

ventes at være langt overve-

jende lokalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

af byen. 

Cykelstien opretholdes. 

 

 

Ad. d) Da kundegrundlaget for-

ventes at være langt overve-

jende lokalt, forventes 

dagligvarebutikken ikke i sig 

selv at medføre en væsentlig 

forøgelse af trafikken på de 

veje, som betjener den pågæl-

dende del 

af byen.  

 

Følgende er vurderet i forbin-

delse med miljøscreeningen til 

lokalplanen:  

 

Det nærmeste naturbeskyttede 

område, som er en mose, lig-

ger på modsatte side af Ring-

vejen og Vejlevej. På grund af 

den anvendelse, 

der planlægges for og med en 

befærdet vej imellem, vurderes 

det planlagte ikke at ville 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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e) Opfordrer til, at der findes en 

anden placering til dagligvarebutik-

ken. 

 

kunne påvirke naturområ-

derne. 

 

Hedensted Kommune har ikke 

registreret bilag IV-arter i om-

rådet. På grund af arealets hid-

tidige anvendelse vurderes det 

ikke at være et velegnet leve-

sted for bilag IV-arter. Derfor 

vurderes det, at planlægningen 

ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

16 Odelsgade 24, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 386. 

 

a) Mener ikke, at kommunen skal 

ændre i den eksisterende lokalplan. 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

17 Asløkke Skolevej 1, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 388. 

 

a) Foreslår, at butikken placeres 

syd for tankstationen i lokalplan-

området (se bemærkning 388 i bi-

lag 4 for illustration) 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

18 Asløkke Skolevej 1, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 390. 

 

a) Henviser til sit læserbrev i He-

densted Avisen den 2. oktober 

2018 og opfordrer byrådet til at 

kigge på lokalplanområdet en gang 

til for at se, hvad der bliver øde-

lagt. 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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b) Påpeger, at udsigten fra hotel-

lets terrasse bliver ødelagt. 

 

 

 

 

c) Er bekymret for, hvis butikken 

lukker, at velkomsten til Juels-

minde kommer til at være en tom 

butik. 

 

 

Ad. b) Dagligvarebutikkens 

maksimale højde på 6 meter 

vurderes ikke at tage udsigten 

fra Hotel Juelsminde Strand el-

ler skæmme hotellet. 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

19 Strandengen 79, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 402. 

 

a) Mener, at området bør være et 

grønt areal, da man satser på bo-

sætning og turisme i Juelsminde.  

 

 

 

b) Undrer sig over, at man foreslår 

en butik ud mod Gludvej, når by-

udviklingen foregår i retning mod 

Klakring.  

 

c) Påpeger, at det ikke fremgår af 

lokalplanen, hvilken kote byggeriet 

må bygges i. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Mener, at der mangler visualise-

ringer fra Hotel Juelsminde Strand, 

da der bruges mange kræfter på at 

 

 

Ad. a) En stor del af arealet 

udlægges til offentlige formål i 

form af et grønt parkareal med 

mulighed for bænke og lege-

plads. 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. c) Lokalplanen fastlægger, 

at bebyggelsen maks. må op-

føres i 6 meter fra et niveau-

plan fastlagt af bygningsmyn-

digheden. Desuden fastlægger 

planen, at der ikke må ske ter-

rænændringer på over +/- 0,5 

meter uden en dispensation fra 

kommunen. 

 

Ad. d) Dagligvarebutikkens 

maksimale højde på 6 meter 

vurderes ikke at tage udsigten 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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gøre hotellet levedygtigt til gavn 

for Juelsminde. 

 

e) Påpeger, at en dagligvarebutik 

vil give mere trafik og færdsel samt 

trafikstøj. 

 

f) Bekymret for, at det bliver et op-

holdssted for larmende unge, hvis 

butikkens åbningstid er lang. 

fra Hotel Juelsminde Strand el-

ler skæmme hotellet. 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

Ad. f) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

20 Strandengen 82, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 403. 

 

a) Mener, at lokalplanen begrænser 

hotellets mulighed for at lave 

udendørsaktiviteter som f.eks. 

storskærmsarrangement.   

 

b) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres på den grund, hvor XL-

BYG oprindeligt lå.  

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

21 Juelsgade 7, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 393. 

 

a) Visionsrådet går ind for udvikling 

i Juelsminde og bakker derfor op 

om projektet. Projektet vil betyde 

udviklingsmuligheder for Juels-

minde by, og det grønne parkareal 

vil åbne området op for offentlighe-

den. Understreger, at projektet vil 

kunne give en positiv effekt på re-

sten af byens handelsliv. 

 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

22 Bjørnsknudevej 4A, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 394. 
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a) Mener, at det er rigtig fint, at 

der kommer en dagligvarebutik i 

lokalplanområdet, da det er positivt 

for byen. 

 

b) Undrer sig over, at man ikke 

kan se, at dagligvarebutikkens be-

liggenhed kan komme til at spille 

en væsentlig større rolle for byens 

borgere og turister, end en daglig-

varebutik kommer til. Påpeger, at 

noget af det, der gør en by interes-

sant at bo i og besøge ofte er hi-

storien, hvorfor ”Færgegården” og 

hotellet spiller en stor rolle. Derfor 

skal dette samspil fortsætte uanset 

udfaldet af denne lokalplan. 

 

c) Foreslår i stedet, at der placeres 

et ”Byens Hus” i lokalplanområdet, 

så der skabes plads til leg, ophold 

og hygge ud mod Vejlevej, og be-

byggelsen trækkes tilbage mod 

skoven. ”Byens Hus” kan eksem-

pelvis indeholde et bibliotek, turist-

information mm. ”Byens Hus” vil li-

geledes passe godt ind i Visionsrå-

dets plan for havneområdet. 

 

d) Påpeger, at der i Visionsrådets 

plan for havneområdet er lagt op 

til, at bilparkeringen og trailerste-

det skal flyttes til østhavnen, hvil-

ket vil give uhensigtsmæssig trafik 

der, hvor turisterne opholder sig. 

Foreslår, at trailerstedet flyttes til 

parkeringspladsen i Bugten.  

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. d) Er ikke omfattet af lo-

kalplanen. 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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e) Spørger, om det giver mening at 

fastholde, at der skal være plads til 

et lille antal autocampere, når hav-

neområdet er under fornyelse. Fo-

reslår at der i stedet findes et 

større areal til disse. 

 

f) Mener, at den gamle centralbyg-

ning (Blomsterriet) kan bevares og 

istandsættes til et turistmæssigt 

formål. 

 

 

Ad. e) Er ikke omfattet af lo-

kalplanen. 

 

 

 

 

 

Ad. f) Er ikke omfattet af lokal-

planen. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

23 Kystvej 11C, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 395. 

 

a) Påpeger, at politikerne bør sørge 

for flotte tilkørselsveje til Juels-

minde, da byen er kommunens 

største turistby.  

 

b) Gør opmærksom på, at lokal-

planområdet er et godt sted til 

events i forskellig karakter, f.eks. 

fodbold på storskærm, friluftsscene 

til musik og skuespil mm. 

 

c) Foreslår, at dagligvarebutikken 

placeres på den grund, hvor XL-

BYG oprindeligt lå. Der vil den ligge 

i et stort boligområde. 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

24 Kirkholmvej 17, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 396. 

 

a) Foreslår, at byggeriet opføres i 

hvidt materiale med sort tagpap, 

så det flugter med hotellets byg-

ningsfacade. 

 

 

Ad. a) Dagligvarebutikkens fa-

cade er valgt i sammenspil 

med eksisterende ældre be-

byggelse i Juelsminde. Hotellet 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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b) Foreslår, at der i lokalplanen til-

føjes, at småbygninger kun må op-

føres ud mod Ringvejen, så de ikke 

bliver synlige fra Vejlevej. 

er forholdsvist nyt og har et 

anderledes arkitektonisk ud-

tryk end resten Juelsminde. 

 

Ad. b) Det er vigtigt, at små-

bygninger placeres hensigts-

mæssigt på grunden. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

25 Stormsgade 67, 

6700 Esbjerg 

Resumé af bemærkning 397. 

 

Skrevet på vegne af Coop Danmark 

A/S. 

 

a) Påpeger, at der på kortbilag 2 

mangler at stå delområde A og B. 

 

 

 

b) Påpeger, at planerne om en ny 

dagligvarebutik i lokalplanområdet i 

2016 blev sat i bero, fordi kunde-

grundlaget ikke var tilstrækkeligt, 

og at kundegrundlaget ikke har 

ændret sig siden.  

 

c) Gør opmærksom på, at der i Ju-

elsminde bor under 4000 indbyg-

gere, og at dette tal forventes at 

falde med 4% frem mod 2029, 

hvorfor oplandet til butikken ikke 

vil vokse. Tilføjer, at vurderingen 

af, om der foreligger et lokalt kun-

degrundlag til en ny dagligvarebu-

tik, ikke bør baseres på, om ud-

lagte arealer til boligformål udnyt-

tes i et uvist fremtidsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

Ad. a) Rettes i forbindelse med 

den politiske behandling af den 

endelige vedtagelse af lokal-

planen. 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen giver anledning 

til ændringer på kortbilag 2. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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d) Påpeger, at lukningen af Fakta-

butikken i bymidten taler for, at 

der ikke er behov for flere daglig-

varebutikker i byen. 

 

e) Påpeger, at der i detailhandels-

analysen for Hedensted Kommune 

fremgår, at detailhandlen bør kon-

centreres i bymidten, så det nuvæ-

rende udbud støttes. En placering 

af dagligvarebutikken er i modstrid 

med Helhedsplanen for Juelsminde 

samt detailhandelsanalysen. 

 

f) Understreger, at der i Helheds-

planen for Juelsminde fremgår, at 

det som en styrkelse af byen bør 

undgås at placere nye bygninger 

og skiltning som en ankomst over 

Strandengen til byen. Butiksfunkti-

oner bør placeres i tilknytning til 

eksisterende områder centralt. 

 

g) Beder om at få særskilt besked, 

hvis lokalplanen bliver endelig ved-

taget. 

Ad. d) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

Ad. e) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

Ad. f) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

 

 

 

Ad. g) Alle, der har indsendt 

bemærkninger i den offentlige 

høring, får besked ved den en-

delige vedtagelse af lokalpla-

nen. 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

 

 

 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 

26 Kurparken 13, 

7130 Juelsminde 

Resumé af bemærkning 404. 

 

a) Synes, at det er en god ide med 

en dagligvarebutik i lokalplanområ-

det, og påpeger, at der mangler 

dagligvarebutikker i byen. Tilføjer, 

 

 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i 

den videre politiske beslut-

ningsproces. 

 

 

 

Administrationen vurderer, at 

bemærkningen ikke giver an-

ledning til ændringer. 
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at der ikke ses et problem med tra-

fik, og at der er mange grønne om-

råder samt vand i byen. 

 

 

 


