
  Bemærkning nr. 369 

 

 

 

 

 

Der skal bestemt ikke ligge en dagligvarebutik - eller nogen anden butik på grunden nedenfor hotellet.  

Man burde istedet for påtænke grønt område, så byen kommer til at tage sig godt ud, når man ankommer 

til byen.  

Det skal ikke ligne en tilfældig placering af en butik, fordi der var en plads.  

Jeg har sommerhus i Juelsminde og syns det er en dejlig by, - så lad den nu blive ved med at være 

skøn/køn.  

Udefra kommende kunne jo få den opfattelse, at vores kommunal-bestyrelse har fået "hjerneblødning" - 

hvilket jo slet ikke er sandt.  

Rigtig god dag allesammen :-)  

 

 

Dato: 05-09-2018 08:26:00 

  

Emne: Lokalplan 1102 - Dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde 
 

Afsender: Honum Skovvej 18  
8763 Rask Mølle 



  Bemærkning nr. 370 

Dato: 09-09-2018 14:03:00 

  

Emne: Lokalplan 1102 
 
 
 

Hej, som ejer af Strandengen 64, 7130 Juelsminde og ikke mindst som glad (fritids)beboer i Juelsminde vil jeg 
gerne gøre opmærksom på en række uhensigtsmæssige forhold ved at vedtage denne lokalplan.:  
Der vil blive en øget trafikmæssig belastning af området/vejkrydset. Denne belastning er hård i forvejen en del 
af året, men med en butik der har åbent til kl 20/21/22 hver dag, og med natleveringer af varer fra lastbiler vil 
det være voldsomt generende for os.  
Dertil kommer at mosen overfor Strandengen huser en lang række fugle, det kan i høj grad frygtes at øget støj, 
trafik, etc vil skræmme nogle af disse arter væk: vi har hvert år glæden af at se et rørhøgepar ruge i mosen, 
nattergalen synger fra mosen, ravneparret skræpper, mosen bruges som overnatningssted for stære (næsten 
året rundt) og i sommertiden for bla vipstjerter. Og igen, øget aktivitet, støj, etc vil givetvis påvirke (læs: 
mindske) fuglebestanden i området.  
Jeg finder det derfor en meget dårlig ide at denne tilladelse gives, en dagligvarebutik på denne placering vil 
medføre en række ulemper og vil direkte modvirke en lang række af de tiltag, der heldigvis gøres for at gøre 
Juelsminde dejligere. 
 
 

Afsender: Strandengen 64  
7130 Juelsminde 

  

  

 



  Bemærkning nr. 372 

Dato: 13-09-2018 23:29:00 
 

Emne: 1102 dagligvarebutik 
 

 
Håber virkelig, at Hedensted Kommune besinder sig og forstår, at det vil være en skændsel for byen at lægge en 
dagligvarebutik på det skønne sted. Hotellet vil lide meget under det og indkørslen til byen fra både Vejle og 
Horsens vil skæmmes enormt og slet ikke signalere turisme.  
Hvis vi har brug for endnu en stort dagligvarebutik, vil det helt klart gå ud over nuværende Rema og Brugsen og 
købmanden på Gludvej.  
En bøn til Palsgård: Sælg ikke til dette formål selvom kommunen evt bibeholder deres lokalplan.  
Vil Netto - hvis de vil ind på markedet,ikke kunne bruge den lukkede XL-byg grund over for Hallen ? Så ligger 
den også i et stort boligområde. 
 
 

Afsender: Ærtevej 1  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 373 

Dato: 14-09-2018 08:30:00 
 

Emne: lokalplan 1102 
 
 

Synes det er rigtig godt med en ny forretning til Juelsminde. det vil give nye arbejdspladser til byen 
 
 

Afsender: Strandhusevej 23 1 Dør: 0140  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 400 

 

Sendt: 13. september 2018 17:33 

 

Emne: Defekt EDB system 

 

Hej undertegnede gjorde mig den ulejlighed at sende et høringssvar til lokalplanen for en Nettobutik. 

Skønne spildte kræfter. Meldingen var, at meddelelsen ikke var modtaget på kommunen og et forslag til at 

benytte denne mailadresse. 

Kommentar til Lokalplanen for en Nettobutik. 

Det er en fremragende ide med en Nettobutik ved indkørslen til Juelsminde. Det selvbestaltede Visionsråd 

omfatter jo en ejer af det tidligere Fakta, klart man vil have butikken ind i centrum. Nu forholder det sig 

sådan, at en Nettobutik kræver et ganske stort areal med tilhørende parkering så placeringen er helt rigtig. 

Den skønne udsigt over bugten, blev jo af den forrige kommunalbestyrelse ødelagt af “Negerlandsbyen” ( 

de sorte feriehuse ved indkørslen til Juelsminde) . Disse huse bliver næppe revet ned så udsigten er 

spoleret. Jeg synes ,det er en rigtig god ide med en Netto butik. Det vil give et stort løft til både byen og 

oplandet. Det kan derfor kun gå for langsomt ikke at få projektet sat igang hurtigst muligt. Jeg støtter 

forslaget og ser frem til en konkurencedygtig dagligvarebutik. 

 

Med venlig Hilsen 

Elmealle 2 

7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 376 

 

Dato: 16-09-2018 22:14:00 

  

Emne: Netto 
 
 
 

Jeg syntes det vil være forkert at placere Netto foran vores hotel. For det første vil man ødelægge indkørslen 
til vores by, de bastante sorte huse langs kysten skæmmer nok. For det andet har vi en Rema og en 
Superbrugs i byen, hvorfor skal vi ødelægge deres forretninger. Jeg syntes, vi som kommune skal støtte vores 
Hotel og dermed købe grunden af Palsgård. Vi kunne så i samarbejde med Hotellet udnytte grunden på en 
smuk måde. 
 
 

Afsender: Søgade 13  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 401 

Sendt: 20. september 2018 15:19 

 

Emne: Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1102 og kommuneplantillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt 

område i Juelsminde. 

 

 

Kære politikkere i Hedensted Kommune.  

Jeg hilser forslaget om yderligere en dagligvare forretning i Juelsminde yderst velkommen, da det specielt i 

sommerperioden er et mareridt at handle dagligvarer i Juelsminde både mht. parkering og udsolgte varer. 

Desuden skrues priserne op på et uhyggeligt niveau, så lokalbefolkningen er nødsaget til at lægge sin 

dagligvarehandel uden for byen og til tider udenfor kommunen (Horsens eller Vejle). 

Jeg er ny tilflytter til kommunen for ca. 2 år siden og har pendlet både til Århus og Billund rent 

arbejdsmæssigt. Set med øjne udefra undrer det mig, at alt tilsyneladende skal koncentreres øst 

for Ringvejen i Juelsminde. Al handel klemmes ind mellem Ringvejen, Rousthøjs Alle og vandet, hvilket giver 

et syndigt kaos af lastbiler, biler, cykler og gående på et meget lille areal i 4-6 måneder om året. Det 

skræmmer folk væk! Det skræmmer mig væk som dagligvarehandlende. Jeg handler IKKE dagligvare i byen i 

sommermånederne, da det er et helvede at komme frem og tilbage, og kommer du ude fra oplandet, er du 

tvunget til at have bilen, hvilket kun gør problemet værre. Skal jeg i specialforretningerne, væbner jeg med 

tålmodighed og trodser trængslen ( eller venter til vinterperioden), for jeg vil faktisk rigtig gerne støtte 

vores lokale forretningsliv. En placering af en dagligvarebutik på hjørnet af Vejlevej og Ringvejen med 

udkørsel til Vejlevej, vil kun øge de trafikale problemer og der vil opstå uhensigtsmæssige mange farlige 

situationer på Vejlevej. Det vil kun være yderligere et incitament til, at jeg fortsat gør mine daglige indkøb 

uden for kommunen. Jeg har nemlig gjort mig til vane at handle mine dagligvarer på vejen hjem INDEN jeg 

når Juelsminde. Bare for at undgå kaosset nede i byen.  

Som kommune udbyder Hedensted byggegrunde til salg - bl.a. for at tiltrække nye borgere til kommunen. I 

Juelsminde området er der samlet set 15-20 byggegrunde til salg, hvoraf kommunen har ca. 3 stk. Og 

faktisk er alle nyudstykninger foretaget i de sidste år sket i Klakring og ikke i Juelsminde. Hele området 

omkring Sverrigsvej, Kysthaven og Hjulhage er beliggende i Klakring, jf. vedhæftede kort. Det er 

efterhånden et rigtig stort bolig- og beboelsesområde i Klakring, og rygterne siger, at der er mere på vej! I 

forvejen er Juelminde hallerne og skolen også i denne ende af byen, så hvorfor ikke placerer en 

dagligvareforretning i Klakring, som kan være med til at tiltrække nye tilflyttere og endnu mere handel. Og 

det ideelle areal er allerede ledig. Den gamle tømmerhandel på hjørnet af Vejlevej og Tofteskovvej er 

selvskrevet til en dagligvareforretning. Den perfekte placering i forhold til indkørsel fra 

Tofteskovvej, tiltrækning af handel som ellers foretages udenbys da midtbykaosset undgås, samt lette 

presset på dagligvarehandlen øst for Ringvejen. Jeg er fuldt overbevist om, at Juelsminde og Klakring ville 

få gavn af denne placering og det vil ligeledes være attraktivt for nye huskøbere, at Skole, daginstitution og 

fritidsaktiviteter er placeret sammen med en dagligvarebutik. Det vil styrke det aktive lokalområde i 

Klakring og trække en del af den handel, som placeres uden for kommunen til lokalområdet. Det ville i hvert 

tilfælde tiltrække min handel med en placering i Klakring fremfor på Ringvejen i Juelsminde. 

Tak, fordi jeg måtte give min mening til kende.  

 



  Bemærkning nr. 401 

Med venlig hilsen 

Overbyvej 19 

7130  Juelsminde    

 

 

 



  Bemærkning nr. 377 

Dato: 26-09-2018 07:44:00 

  

Emne: lokalplansændring nr. 1102 og kommunetillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt område i 
Juelsminde 

 
 
Juelsminde, september 2018  
 
Kære Byråd,  
jeg skriver for at lave indvendinger mod vedtagelsen af lokalplansændringen nr. 1102 og kommunetillæg nr. 
3 for daglivarebutik og grønt område i Juelsminde.  
Jeg mener man med oplægget går en mulig daglivarebutiks ærinde, frem for sammenhængskraften i 
Juelsminde.  
 
Sagsfremstillingen lyder som følger i byrådsreferatet:  
 
"Sagsfremstilling  
 
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at udvikle området til en dagligvarebutik samt et grønt 
parkareal med mulighed for en legeplads ved indgangen til Juelsminde.  
 
Eksisterende forhold  
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Juelsminde afgrænset af Vejlevej mod nord, Hotel Juelsminde 
Strand mod vest, Ringvejen mod øst samt Tofteskov mod syd og udgør et areal på ca. 14.000 m2. I 
lokalplanområdets østlige del er der en tankstation og en bolig. Resten af området er ubebygget.  
 
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 01.B26.01. Lokalplan 01.B26.01, som vil blive aflyst ved 
vedtagelsen af den nye lokalplan 1102. Området ønskes udlagt delvist til centerområde med mulighed for 
dagligvarebutik samt delvist til offentlige formål i form af et parkareal."  
 
Det er ganske sikkert muligt, at der er brug for yderligere en dagligvarebutik i Juelsminde, men der er andre 
muligheder for beliggenhed, der endnu ikke synes at være afsøgt. Samtidig lyder det dejligt med et grønt 
areal med mulighed for legeplads, men jeg anser mest det sidste som symbolpolitik - der skal få hele 
foranstaltningen til at være mere spiselig. Grønne arealer og legepladser kan ligge mange andre steder i 
byen - også i områder, hvor der faktisk bor mennesker i nærheden!  
 
I virkeligheden er området der berøres, jo et "grønt" areal allerede. Faktisk er netop den grønne plæne, og 
det nyrestaurerede Hotel Juelsminde Strand et flot skue ved ankomsten til Juelsminde. Jeg mener, man skal 
tænke mere i at skabe en indgangsportal til Juelsminde, der har et vist format. Vi er jo trods alt en turistby, 
der lever højt på turisme. Turisterne kommer jo ikke til Juelsminde for at blive mødt af endnu en 
dagligvarebutik, de kommer primært for at blive mødt af skov, strand og natur - lad os da fastholde os selv i 
den mulighed. Som det ser ud i dag ligger der tankstationer i nærheden af det omtalte område, men man 
kunne måske forvente af et byråd, at de også tænker 10, 20 og 50 år frem i tiden med deres byplanlægning. 
Hvem ved hvilken oase af skønhed, der til den tid kunne møde folk, når de cykler, går eller kører ind i 
Juelsminde. Man må forvente, at byrådet, faktisk tænker byen som en helhed, der gerne må præsentere sine 
ydre grænser på en præsentabel og indbydende måde. Her tænker jeg med turistens øjne, der primært vil 
være fokuseret på skov, strand og naturoplevelser. Det er vel nok, byens primære udviklingsgrundlag i de 
næste 50 år også.  
 



  Bemærkning nr. 377 

Samtidig ville det alt andet lige, give langt bedre mening at fastholde en form for bykerne, der indbyder til at 
gøre sine dagligdagsindkøb samtidig med en strøgtur i byens tøj-, bog-, og souvenirbutikker, der kan klares 
på en overskuelig gåtur. Lad os da fraholde Juelsminde at blive endnu et Horsens, Vejle eller Hedensted, hvor 
tilkørende mødes af uendelig rækker af store butikker, inden man overhovedet er nået ind i den egentlige 
by. Lad Juelsminde fastholde, i det mindste illusionen, om et fristed fra ren forbrugerisme, og istedet være et 
åndehul til natur og back to basic oplevelser.  
 
Juelsminde har i de senere år udviklet sig hastigt, og det som engang var centrum i byen, er hurtigt blevet 
forrykket. Det kunne man argumentere for at imødekomme. Kunne man forestille sig en byplanlægning, der 
indtænkte området ved Brugsen, som et sted der blev udbygget, sådan at butikslivet kunne få endnu et 
samlende sted her?  
 
Andre har peget på grunden ved det gamle XL-byg. Det ville også betyde dagligvarebutik i nærheden af 
eksisterende bebyggelse. Eksemplerne på en mulig beliggenhed for en ny dagligvarebutik er helt sikkert flere 
og måske bedre end de opremsede, og skal blot tjene til at pege på det ørkesløse i at lægge en 
dagligvarebutik så langt væk fra de beboede områder i Juelsminde.  
 
Jeg appellerer til byrådet om at gentænke og gennemtænke lokalplansændringen for Juelsminde endnu 
engang. Oplægget er for ringe, og sikrer ikke det fornødne fremtidsperspektiv for Juelsminde-by.  
 
Med håbefulde hilsner  
Strandvejen 33, 7130 Juelsminde 
 

Afsender: Strandvejen 33, 7130 Juelsminde  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 378 

Dato: 26-09-2018 08:07:00 

  

Emne: Indvendelse i høringsfristen på lokalplansændring nr. 1102 og kommunetillæg nr. 3 for 
dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde 
 
 

Juelsminde, september 2018  
 
Kære Byråd,  
 
jeg skriver for at lave indvendinger mod vedtagelsen af lokalplansændringen nr. 1102 og kommunetillæg 
nr. 3 for daglivarebutik og grønt område i Juelsminde.  
Jeg mener man med oplægget går en mulig daglivarebutiks ærinde, frem for sammenhængskraften i 
Juelsminde.  
 
Sagsfremstillingen lyder som følger i byrådsreferatet:  
 
"Sagsfremstilling  
 
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at udvikle området til en dagligvarebutik samt et grønt 
parkareal med mulighed for en legeplads ved indgangen til Juelsminde.  
 
Eksisterende forhold  
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Juelsminde afgrænset af Vejlevej mod nord, Hotel Juelsminde 
Strand mod vest, Ringvejen mod øst samt Tofteskov mod syd og udgør et areal på ca. 14.000 m2. I 
lokalplanområdets østlige del er der en tankstation og en bolig. Resten af området er ubebygget.  
 
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 01.B26.01. Lokalplan 01.B26.01, som vil blive aflyst ved 
vedtagelsen af den nye lokalplan 1102. Området ønskes udlagt delvist til centerområde med mulighed for 
dagligvarebutik samt delvist til offentlige formål i form af et parkareal."  
 
Det er ganske sikkert muligt, at der er brug for yderligere en dagligvarebutik i Juelsminde, men der er andre 
muligheder for beliggenhed, der endnu ikke synes at være afsøgt. Samtidig lyder det dejligt med et grønt 
areal med mulighed for legeplads, men jeg anser mest det sidste som symbolpolitik - der skal få hele 
foranstaltningen til at være mere spiselig. Grønne arealer og legepladser kan ligge mange andre steder i 
byen - også i områder, hvor der faktisk bor mennesker i nærheden!  
 
I virkeligheden er området der berøres, jo et "grønt" areal allerede. Faktisk er netop den grønne plæne, og 
det nyrestaurerede Hotel Juelsminde Strand et flot skue ved ankomsten til Juelsminde. Jeg mener, man 
skal tænke mere i at skabe en indgangsportal til Juelsminde, der har et vist format. Vi er jo trods alt en 
turistby, der lever højt på turisme. Turisterne kommer jo ikke til Juelsminde for at blive mødt af endnu en 
dagligvarebutik, de kommer primært for at blive mødt af skov, strand og natur - lad os da fastholde os selv i 
den mulighed. Som det ser ud i dag ligger der tankstationer i nærheden af det omtalte område, men man 
kunne måske forvente af et byråd, at de også tænker 10, 20 og 50 år frem i tiden med deres 
byplanlægning. Hvem ved hvilken oase af skønhed, der til den tid kunne møde folk, når de cykler, går eller 
kører ind i Juelsminde. Man må forvente, at byrådet, faktisk tænker byen som en helhed, der gerne må 
præsentere sine ydre grænser på en præsentabel og indbydende måde. Her tænker jeg med turistens øjne, 
der primært vil være fokuseret på skov, strand og naturoplevelser. Det er vel nok, byens primære 
udviklingsgrundlag i de næste 50 år også.  



  Bemærkning nr. 378 

 
Samtidig ville det alt andet lige, give langt bedre mening at fastholde en form for bykerne, der indbyder til 
at gøre sine dagligdagsindkøb samtidig med en strøgtur i byens tøj-, bog-, og souvenirbutikker, der kan 
klares på en overskuelig gåtur. Lad os da fraholde Juelsminde at blive endnu et Horsens, Vejle eller 
Hedensted, hvor tilkørende mødes af uendelig rækker af store butikker, inden man overhovedet er nået 
ind i den egentlige by. Lad Juelsminde fastholde, i det mindste illusionen, om et fristed fra ren 
forbrugerisme, og istedet være et åndehul til natur og back to basic oplevelser.  
 
Juelsminde har i de senere år udviklet sig hastigt, og det som engang var centrum i byen, er hurtigt blevet 
forrykket. Det kunne man argumentere for at imødekomme. Kunne man forestille sig en byplanlægning, 
der indtænkte området ved Brugsen, som et sted der blev udbygget, sådan at butikslivet kunne få endnu et 
samlende sted her?  
 
Andre har peget på grunden ved det gamle XL-byg. Det ville også betyde dagligvarebutik i nærheden af 
eksisterende bebyggelse. Eksemplerne på en mulig beliggenhed for en ny dagligvarebutik er helt sikkert 
flere og måske bedre end de opremsede, og skal blot tjene til at pege på det ørkesløse i at lægge en 
dagligvarebutik så langt væk fra de beboede områder i Juelsminde.  
 
Jeg appellerer til byrådet om at gentænke og gennemtænke lokalplansændringen for Juelsminde endnu 
engang. Oplægget er for ringe, og sikrer ikke det fornødne fremtidsperspektiv for Juelsminde-by.  
 
Med håbefulde hilsner  
Strandvejen 33, 7130 Juelsminde 
 
 

Afsender: Strandvejen 33  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 379 

Dato: 26-09-2018 08:40:00 

  

Emne: Lokal plan 1102 dagligvare butik og grønt område 
 
 

Som sommerhus ejer i Juelsminde og gammel Juelsminde borger, er Juelsminde mit hjerte nær.  
En ny dagligvare butik burde i min optik ligge i midtbyen, Så den kan trække kunderne ind i de små butikker 
også. Nu er bageren også lukket, der dør flere og flere af de små butikker, vi vil jo nødig ende med en 
hovedgade der kun består af pizzaria og turist butikker. Det er alt afgørende for juelsmindes borgere og 
opland at Juelsminde også er attraktiv at bosætte sig i, og det kræver butikker og liv i midtbyen.  
Den fine grønne plads foran hotellet var omdrejnings plads for alle lokale og mange fra oplandet i sommers 
under WM, mere af det vil også styrke Juelsminde som et attraktivt sted for førstegangs købere og 
børnefamilier.  
Jeg ville ønske at Hedensted kommune ville opfordre til flere små butikker, så som bager, slagter og 
grønthandler.  
Skal der endnu en stor kæde til Juelsminde, så er det altafgørende for Juelsmindes fremtid som attraktiv og 
levende by hele året, at den placeres i midtbyen, og ikke i udkanten, også til gene for hotel gæster. 
 
 

Afsender: Højagervej 1  
7140 Stouby 

 



  Bemærkning nr. 380 

Dato: 26-09-2018 09:24:00 

  

Emne: Lokalplan 1102 dagligvarebutik ell grønt område i juelsminde 
 
 

Er absolut imod placering af dagligvarebutik på lokaliteten nedenfor hotellet. Det vil forstyrre naturen i 
området (rørhøg yngler i rørskov overfor, stære, vipstjert, rørspurv, halemejse osv holder til i rørskoven.  
Trafikken intensiveres betydeligt ved en butik lige ud til kryds.  
Støjgener, lugte osv. Henviser til mulig placering på den gamle trælast. 
 
 

Afsender: Strandengen 64  
7130  Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 381 

Dato: 26-09-2018 09:28:00 

  

Emne: Lokalplan 1102 - Dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde 
 
 

Hermed kommentar ift. Lokalplan 1102 - Dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde.  
Som borger og børnefamilie i Juelsminde, vil jeg gerne kommentere forslaget med håbet om, at der ikke 
kommer mulighed for dagligvarebutik på arealet mellem hotel og F24 tank.  
1. Dagligvarehandel bør være i bykernen, således at de eksisterende handlende styrkes ift. kundebesøg jf. 
handelsanalyse udarbejdet tidligere.  
2. Alternativt ville der med fordel for boligområder med børnefamilier og ældre, kunne ses på mulighed for 
dagligvarehandel ved den gamle XL grund (Tofteskoven, Kejsdalen og Klakring området)  
3. Arealet mellem hotel og F24 er et fantastisk sted til events i forskellig karakter, såsom fodbold på 
storskærm. Dette er attraktivt for borgere og turister.  
4. Bevar Hotellets mulighed for overlevelse ved sikring af at De fortsat kan tilbyde deres gæster en smuk 
udsigt samt at deres gæster ikke genereres af støj fra dagligvarehandel, levering af varer, køleanlæg mm.  
5. Det er vigtigt, at bevare grønne områder til fælles brug i vores dejlige by. Dyreskuepladsen bebygges, og 
hvor er der ellers plads til en park.  
6. Vælg at satse på kvalitet og sæt krav til interesserede erhvervsdrivende, der er interesserede i Juelsminde. 
Hvis de ønsker placering i Juelsminde kunne det jo være, at de ville takke ja til alternativ placering og hvis 
ikke så har vi i dag allerede gode dagligvarehandelsmuligheder.  
7. Juelsminde er Hedensteds top 1 turiststed - lad det blive ved med at være det og sørg for at indtrykket når 
man kommer til byen er et kønt syn. Der er mange som mener at F24 + Shell ikke er kønt ... men hvorfor 
ødelægge det mere med en dagligvarebutik.  
 
Håber meget at I ikke endeligt godkender forslaget om ændring af lokalplan.  
 
Venlig hilsen  
 
 

Afsender: Søkjær 13A  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 382 

Dato: 26-09-2018 09:29:00 

  

Emne: Ny dagligvare butik i Juelsminde 
 
 

perfekt placering her vil Netto nemlig kunne fange alle de mennesker der køre ud af byen for at arbejde. 
Indfødte borgere er imod for intet må forandre sig men skal Juelsminde være attraktiv og kunne trække nye 
borgere til så skal der snart til at ske væsentlige ændringer i og omkring byen. Her tænker jeg også 
kommunen snart skal åbne øjnene og se på alle udstykninger i klakring ingen sikker skolevej har. Klakringvej 
som er i elendig forfatning men bruges af flere som motorvej den vej skal børn ud på for at komme i skole..... 
så kære politikere Hedensted kommune er ikke kun Hedensted by glem ikke det. 
 
 

Afsender: Anonym  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 383 

Dato: 26-09-2018 13:34:00 

  

Emne: Høringssvar lokalplan 1102 
 
 

Høringssvar imod placering af dagligvarebutik ved foden af færgegårdsbakken.  
 
I henhold til forslag til lokalplan 1102 der er i offentlig høring i perioden 5. september 2018 til 31. oktober 
2018, vedr.: Opførelse af dagligvarebutik på hjørnegrunden ved Vejlevej og Ringvejen.  
 
Undertegnede har ingen indsigelser mod opførelse af en ny dagligvarebutik i området, dog anses den 
foreslåede/ønskede placering ikke, som den mest hensigtsmæssige. Der er flere argumenter, der taler imod 
denne placering.  
 

- Blot for at begynde ved en af de nærtliggende argumenter nemlig hotellet. Hotellet er kommet godt 
i gang efter, at have uden stået uden drift i perioder af flere omgange. Den positive udvikling for 
hotellet er ikke kommet ud af ingenting men som følge af et enormt forarbejde, samt en stor 
opbakning fra lokale borgere og firmaer. Hele sommeren har hotellets gæster nydt godt af 
muligheden for, at benytte græsarealet foran hotellet. Den smukke udsigt og omkringliggende natur 
har ligeledes en attraktiv værdi i forhold til, at tiltrække kunder i forbindelse med både større og 
mindre arrangementer. Vi i byen er taknemmelige og stolte over hotellets udvikling. Det vil derfor 
ærgre os meget, hvis bagsiden af en dagligvarebutik med dertilhørende støjgener vil skræmme 
potentielle kunder væk 
 

- Det har ligeledes vist sig at der er et stort behov i byen for, at have et sted man kunne samles til 
større udendørs arrangementer. Det har vi set i løbet af sommeren hvor højdepunktet viste sig, at 
være storskærmsarrangement i forbindelse med afviklingen af fodbold VM 2018, som må siges at 
være en kæmpe succes 
 

- Såfremt opførelse af en dagligvarebutik på den ønskede placering bliver en realitet, vil det uanfægtet 
også medføre en øget trafikstrømning ad Vejlevej. Det anses ikke som hensigtsmæssigt, at tilføre 
yderlig trafik på Vejlevej foran Juelsminde skole 
 

- Sidst men ikke mindst anses det også, at hensynet til udviklingen i Klakring tilsidesættes. Der er 
udelukkende fokus på udviklingen i Juelsminde by, på trods af at der faktisk er et stort antal 
indbyggere i Klakring. Man har i Klakring igennem flere år forsøgt at udstykke flere område med 
byggegrunde, dog uden den helt store succes. Dette kunne bl.a. skyldes afstanden til 
dagligvarebutikkerne. Og rent miljømæssigt kan det kun være en fordel, at tildele Klakring en 
dagligvarebutik. Det vil også betyde, at flere ældre selv vil få mulighed for at handle selv og andre 
ikke behøver, at starte bilen for, at hente den bakke æg man lige har glemt at købe. I den forbindelse 
anses den tidligere trælast-grund på hjørnet af Vejlevej og Tofteskovvej at have oplagt beliggenhed 
for en dagligvarebutik. En ekstra dagligvarebutik vil ikke ændre ved handlemønsteret hos 
forbrugeren i forhold til de øvrige specialbutikker i Juelsminde, blot skærpe konkurrencen hos de 
øvrige dagligvarebutikker. 
 

 

Afsender: Fjordager, 11  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 384 

Dato: 27-09-2018 18:17:00 

  

Emne: Nej til butik nedenfor hotellet 
 
 

Juelsminde by er vel forsynet med dagligvarebutikker.  
Reserver hellere hele arealet til offentlig park i tilknytning til hotellet. Den er en fin ramme om 
storskærmsarrangementer m.v. hvilket vil være til gavn for hotellet. 
 
 

Afsender: Gl Landevej 34  
7100  Vejle 

 



  Bemærkning nr. 385 

Dato: 30-09-2018 13:21:00 

  

Emne: Indsigelse/kommentar lokalplan 1102, Kai Randbæk Greve 
 
 

Nedsat sammenhængskraft i bykernen, visuelle ændringer, trafik og støjgener.  
 
Nedsat sammenhængskraft  
Detailhandelsanalysen som Hedensted kommune fik lavet i 2017 viser, at det er en stor ulempe for byens 
øvrige butikker, når der etableres dagligvarerbutikker undenfor bykernen og det kan ødelægge livet i 
bymidten.  
Jeg finder det sandsynligt, at en dagligvarerbutik på Vejlevej vil medføre, at der kommer færre borgere og 
handler i bykernen, og dermed vil det især gå ud over de mindre butikker. Det kan betyde lukninger af 
specialbutikker. Der er i forvejen tomme butikker i bykernen og det signal det sender, hvis er kommer flere 
butikslukninger, kan medføre, at det går ud over sammenhængskraften. Det kan være starten på en ond 
spiral med tiltagende lukninger af forretninger.  
Jeg henviser endvidere til mit læserbrev i Horsens Folkeblad den 21.08.2018 vedrørende emnet.  
Er det muligt at opsamle og inddrage erfaringer fra Hedensted, hvor Rema 1000 er udflyttet og Lidl 
kommet til ?  
 
Visuelle ændringer  
Indkørslen til Juelsminde by fra såvel Vejlevej som Gludvej vi blive ændret markant ved opførelse at butik 
samt etablering af tilhørende parkeringsarealer.  
Især vil indkørslen til byen fra Vejlevej blive påvirket. Det nuværende "grønne" indtryk vil blive skæmmet.  
Udsigten fra Juelsminde Strand Hotels terrasse, nogle af restaurationslokalerne og værelser vil blive til 
parkeringsplads og butiksvægge. Det grønne friareal foran hotellet vil blive væsentlig mindre.  
Der er en del byer i Danmark, hvor indkørsel til byerne er præget af en række større forretningskæders ens 
udseende facader. Nogle gange kan man komme i tvivl om hvilken by man er på vej ind i. Lad os bevare den 
unikke indkørsel til Juelsminde. En forretnings placering kan medføre flere i nærområdet.  
 
Trafik og støjgener  
Det er væsentlig, at være opmærksom på de trafikændringer der vil komme. Uanset om indkørsel til 
butikken bliver fra Ringvejen eller Vejlevej, vil det kræve at der etableres svingbaner og evt. lysregulering, 
hvis trafiksikkerheden ikke skal forringes. Der må påregnes øget og tungere trafik og ændres trafik pga. 
opbremsninger, indkørsel og udkørsel.  
Trafikken på cykelstien ved Vejlevej vil blive påvirket, den anvendes bl.a. af en del skolebørn og deres 
sikkerhed må ikke forringes.  
 
Der vil være støjgener fra øget og ændret trafik, vare tilkørsel til butikken med lastbiler og kørsel til og fra 
parkeringspladser. Disse støjgener vil påvirke Juelsminde Strand Hotel, spejderhytten på Ringvejen og til en 
vis grad kirkegården og boliger i nærområde.  
Anvendelse af et påtænkt mindre parkområde i området vil også blive begrænset af støjgener.  
Endvidere vil ændret trafik og øget støj også påvirke dyrelivet i området.  
 
Total set opfordrer jeg til at der findes en anden placering af påtænkte supermarked. 
 

Afsender: Rosenvænget 55  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 386 

Dato: 30-09-2018 17:59:00 

  

Emne: Vedr. Plan om ændring af kommunalplanen 
 
 

Jeg mener ikke man skal ændre i lokalplanen 
 
 

Afsender: Odelsgade 24 1.th  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 388 

Dato: 03-10-2018 17:03:00 

  

Emne: Forslag til lokalplan 1102 
 
 

Vedrørende eventuel placering af dagligvarebutik langs Vejlevej.  
For Juelsmindes og hotellets skyld foreslår jeg at eventuel bygning flyttes til den sydlige side af F24 som 
forsøgt illustreret på vedhæftede fil 1102-0. 
 



  Bemærkning nr. 388 

 
 
 

Afsender: Asløkke skolevej 1  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 390 

Dato: 18-10-2018 08:13:00 

  

Emne: Dagligvarebutik v. Ringvejen/hotellet 
 
 

Idet jeg henviser til mit læserbrev i Hedensted Avisen den 2.10.2018, ønsker jeg blot at I vil se på stedet 
endnu engang.  
Se hvad der bliver ødelagt - både som det første man ser, når man som turist eller borger kommer til 
Juelsminde og ikke mindste for hotellet - hele udsigten fra hotellets terrasse bliver ødelagt, hvis man skal stå 
og se ned på bagsiden af en dagligvarebutik med dertil hørende affaldscontainere, pap osv.  
Lad det dog blive en Park / Grønt område, så vi bevarer noget pænt. En samlingsplads  
Og hvad hvis Juelsminde ikke kan bære en butik mere - skal vi så have en tom butik liggende som 
"VELKOMMEN" til Juelsminde....  
Mener virkelig, at man ødelægger en pæn plads som indgangen til vores by. 
 
 

Afsender: Asløkke Skolevej 1  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 402 

Sendt: 18. oktober 2018 20:43 

 

Emne: høingssvar vedr. LP 1102 

 

Undertegnede er i brev af 30.8.2018 anmodet om høringssvar vedr. LP 1102 – Dagligvarebutik og grønt 

område i Juelsminde.  

Min konklusioner at Byrådet i Hedensted Kommune bør sige nej til delen vedr. dagligvarebutik og ja til 

grønt areal. 

Begrundelse: 

Juelsminde satser på bosætning og turisme. Dette fremmes af udsyn og havudsigt, som man får når man 

kommer ind til Juelsminde ad Vejlevej. Visse ting skæmmer dette udsyn men det er ikke nødvendigt at 

udvide disse ting. 

Det kan undre at der foreslås en dagligvarebutik i Juelsminde ud mod Gludvej, når byen især udbygges i 

områder ud mod Klakring. 

Der er tomme forretninger i Juelsminde bymidte. 

Der er i forslaget til lokalplanen forsøgt at sætte begrænsninger på byggeriet og forlange beplantninger, det 

er alt sammen positivt men forhindringer ikke at et endnu klods med skilte og flag mv skæmmer området. 

Det fremgår ikke af lokalplanen i hvilke kote byggeriet må bygges. Det har jo betydning for hvor højt 

byggeriet reelt bliver. 

Visualiseringerne er alle valgt til fordel for projektet. Der er fx ikke en fra terrassen på hotellet. Der er brugt 

og bruges mange kræfter på at gøre Hotel Juelsminde Strand levedygtig til gavn for Juelsminde. Ved 

genopstarten af hotellet blev der fx fældet en del beplantning for at give udsyn fra hotellet. Nu vil gæsterne 

fra hotellet kunne se ned på bagsiden af en forretning med en masse kasser og skrammel der altid vil være 

ved en dagligvare forretning samt med tiden store træer. 

Derudover er visualiseringen fra Strandengen valgt fra den del af området, som kun har udsigt til hotellet 

og ikke fra den del som har udsigt til planområdet.  

En dagligvarebutik vil alt andet lige give mere trafik og færdsel, og dermed mere trafikstøj, også selv om 

varetransport ikke må ske om natten (der er dog ikke peget på klokkeslæt). 

Når butikken er der, kan der ikke sættes begrænsning fx om åbningstid. Fra Aarhus opleves ved butikker 

med sen åbningstid megen støj, da fx unge fristes til at holde party ved butikken fordi der er adgang til 

billige drikkevarer mm. 

Det er glædeligt at højhusprojektet synes aflyst.   

En lokal park eller grønt område er derimod godt for øje, sjæl og krop og den kunne jo kaldes Brix-park eller 

Palsgård Park. 

 

Hilsen 

Ferieadresse: Strandengen 79, 7130 Juelsminde 



  Bemærkning nr. 403 

Sendt: 21. oktober 2018 07:31 
 
Emne: Ny lokalplan  
 
 
Kommentar: 
Jeg synes det begrænser hotellets mulighed for at lave udendørsaktiviteter.  
Fx ville det ikke længere være muligt med storskærms arrangement som samlede hele byen.  
Kunne trælasten ikke anvendes til dagligvarebutik i stedet for at bygge nyt? 
 
 
Med venlig hilsen 
Strandengen 82 
7130 Juelsminde 
 



  Bemærkning nr. 393 

Dato: 24-10-2018 13:33:00 

  

Emne: 1102 Dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde 
 
 

”Visionsrådet går ind for udvikling i Juelsminde og derfor bakker vi op om og anbefaler projektet. Vi ser 
udviklingsmuligheder for Juelsminde by og samtidig glæder vi os over de offentlige planer om det store grønne 
areal med offentlig park, som også giver muligheder for fælles aktiviteter i fremtiden. Alt dette vil kunne give 
en positiv effekt på resten af byens handelsliv.” 
 
 

Afsender: Juelsgade 7  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 394 

Dato: 25-10-2018 12:51:00 

  

Emne: Lokalplan 1102 
 
 

Bemærkninger til lokalplan 1102 i høring, dagligvarebutik foran Hotel Juelsminde Strand. Endvidere 
bemærkninger vedr. Juelsmindes udvikling fremad rettet, idet tingene jo i sidste ende hænger sammen for 
at kunne skabe de gode, langtidsholdbare løsninger.  
Samlet set udtrykt i vedhæftede fil.  
 
Med venlig hilsen  
 
Vedhæftet fil: 
 

 

Juelsminde  

Byrådet er i gang med at sælge ud af byens DNA i ny lokalplan 

Folkene bag Netto har set det. Plænen foran Hotellet er den bedst tænkelige beliggenhed ved de to 

hovedindfaldsveje til Juelsminde. Rigtig fint at der kommer en Netto, det er naturligvis positivt for byen. 

Men det undrer mig meget, at dem der lægger linnierne for byens udvikling ikke kan se, at den beliggenhed 

kan komme til at spille en væsentlig større rolle for byens borgere og turisterne, end en dagligvarebutik 

kommer til. Lokalplanen er som det officielt hedder, fremlagt i høring i 8 uger. Uofficielt er planen også i 

”høring” mange andre steder, eksempelvis hjemme ved køkkenbordene, i klubber og foreninger, på 

gadehjørner, over hækken med naboen, på arbejdspladserne osv. I forbindelse med at jeg før lokalplanen 

blev sendt i høring, skrev et læserbrev omkring disse planer, har jeg hørt rigtig mange reaktioner. Samlet 

set siger det mig, at det store flertal, de tavse, simpelthen ikke forstår det der er gang i nu. Juelsmindes 

udviklingspotentiale ligger hovedsagelig på bosætning og turisme.  Og noget af det der gør en by mere 

interessant at bo i og besøge er ofte historien. Netop her spiller ”Færgegården” og hotellet en vigtig rolle. 

Faktisk har byen fået sit navn efter ”Færgegården” der i 1813 blev bygget af Niels Juul Reedtz, daværende 

ejer af Palsgaard. Han gav den navnet JUELS MINDE. Ja hele Juelsminde er dybt ”funderet” af og med 

Palsgaard gennem 200 år. Og uanset udfaldet af denne lokalplan, skal dette samspil for alt i verden 

fortsætte.   

”Byens Hus” og eventplads 

Men plænen foran ”Færgegården” er som skabt til at tænke nyt, og over tid finde de rigtige løsninger, der 

kan markere Juelsminde i et historisk, et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Min umiddelbare ide` er et 

”Byens Hus”- placeret tilbage mod skoven, så det ikke tager udsigten fra Hotellet. Foran - ud mod Vejlevej, 

skabes der plads til leg, ophold og hygge, samt forskellige folkelige events som vi så det i sommer. I ”Byens 

Hus” samles forskellige funktioner, eksempelvis et nyt tidssvarende ”bibliotek”, heri den nære 

borgerservice, samt turistinformation og lignende funktioner der måtte være relevante.  

Sammenhæng mellem havn og by 

Visionsrådet har fremlagt en flot plan for havneområdet. Overskriften har været at skabe ”sammenhæng 

mellem by og havn”. Det gør planen imidlertid ikke i sig selv. Efter min opfattelse skal der sættes gang i 



  Bemærkning nr. 394 

borgernes og turisternes bevægelse rundt i byen. Planlægge en god og tydelig markeret stiforbindelse, fra 

havnen – op gennem byens forretningsgader, om forbi Svanedammen, videre gennem skoven bag 

kurbygningen, over Ringvejen, derefter til Juelsmindes højeste punkt, Odelsbjerget.  

Det kan blive den nye attraktion i byen, en storslået udsigt fra Odelsbjerget – ud over ”Byens Hus” og 

eventplads – med Bugtens flotte natur i baggrunden. Lige straks er man fremme ved restaurant 

”Færgegården” til en kop kaffe, eller en dejlig frokost. Og modsat, hotellets gæster går den anden vej og 

kommer ned gennem byen og ender i det fantastiske havnemiljø. Det vil få borgerne og turister til i langt 

højere grad at bevæge sig rundt i byen og naturen - og suge oplevelser til sig, til glæde for dem - og for 

handelslivet.  

Havneområdet 

Visionsrådets Havneplan-løsninger ser flotte ud, men er formentlig ret dyre at udføre og vedligeholde. Jeg 

har set det alternative forslag fra Juelsminde Turistforening. En afgørende forskel er selvfølgelig at 

højvandsikringen løses på en helt anden måde. Uden at være gået i detaljer, forekommer det mig dog at 

være en bedre løsning, med meget større fleksibilitet på ”Havnetorvet”. Og det tror jeg er vigtigt, tingene 

forandrer sig utrolig hurtigt.  

Havnen er det store trækplaster, men ved alene at have fokus der, kan man også risikere at havnen 

drukner i sin egen succes. Det ligger i planen at bilparkeringen og trailerstedet skal flyttes til øst havnen.  

Det er ganske fint, men bådtrailere på 10 – 14 meter vil give meget uhensigtsmæssig trafik, der hvor alle 

turisterne går og hygger sig, snakker og spiser is. Samtidig vil alle de biler der kan være i det nye P område, 

skulle bevæge sig både frem og tilbage i mylderet. Kunne trailerstedet ikke flyttes til P pladsen i Bugten! 

Det ville lette lidt på trafikpresset. 

Autocampere på havnen 

Når nu man er i gang med en omfattende fornyelse af hele havneområdet, og der ikke er ret meget plads 

at gøre med, er det så rigtigt at fastholde, at der skal være plads til et forholdsvis lille antal autocampere. 

Eller skulle man se sig om efter andre muligheder for et væsentlig større antal autocamperpladser, der 

kunne tilføre byen noget mere.  

Den gamle centralbygning (blomsterriet) 

Der er delte meninger om den bygning skal fjernes eller ej. Jeg kunne godt se selve den originale bygning 

bevaret (og istandsat) til et turistmæssigt formål. Og forlægge Havnegade bag om bygningen og frem til 

Odelsgade. Vejarealet i Havnegade ud for Centralbygningen skulle så udlægges som opholdsplads i samme 

stil som Havnetorvet og Odelsgade.  

 

Juelsminde den 22.10.2018 

 

 

Afsender: Bjørnsknudevej 4a  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 395 

Dato: 30-10-2018 18:15:00 

  

Emne: Høringssvar til lokalplan 1102 
 
 

Politikerne bør sørge for, at der fortsat er flotte tilkørselsveje til Juelsminde. Juelsminde er kommunens 
bedste og største "brand" for turisme - og alt andet lige pynter et supermarked ikke just på plænen foran 
Hotel Juelsminde Strand.  
Jeg har bestemt ikke noget imod, at vi får en Netto-butik til Juelsminde. Men ikke på et sted, der ødelægger 
den fine plæne foran hotellet. Plænen bør i stedet bruges til folkelige arrangementer, som fx friluftsscene til 
musik, skuespil, storskærmsarrangementer (som fodbold VM) og lignende.  
Netto kan med fordel placeres på den store grund, der tidligere husede Juelsminde Trælasthandel.  
 
Med venlig hilsen  
 
 

Afsender: Kystvej 11C  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 396 

Dato: 30-10-2018 21:17:00 

  

Emne: Lokalplanforslag 1102. Dagligvarebutik og grønt område i Kuelsminde 
 
 

Jeg er optaget af det samlede indtryk, turister og borgere får, når de kører ind til Juelsminde ned forbi 
Juelsminde Strandhotel. Når området nu skal bebygges, hvilket jeg har stor forståelse for, burde det 
overvejes at forlange byggeriet i hvidt med sort tagpap, så det flugter hotellets bygningsfacade og dermed 
kan være med til at forskønne området, og ikke det modsatte. Det bør endvidere overvejes at sættes 
grænser for placering af småbygninger til vogne, og vareudstillinger udendørs, således at dette placeres ned 
mod Ringvejen og dermed friholde området, synligt fra Vejlevej. I beskrivelsen side 7 anføres, at 
parkeringspladser skal placeres mellem butik og eks. Tankanlæg. Af billedet side 8 ser det ud til, at parkering 
placeres langs butikken mod Vejlevej. Generelt kunne lokalplanforslaget gennemgås med henblik på at 
fastholde og gerne forbedre udsynet til indkørslen til byen. Netto skal som butik være velkommen, og det 
burde kunne gøres lidt bedre, jf. Ovenstående. 
 
 

Afsender: Kirkholmvej 17  
7130 Juelsminde 

 



  Bemærkning nr. 397 

Dato: 31-10-2018 13:24:00 

  

Emne: Indsigelse mod forslag til lokalplan 1102 
 
 

På vegne Coop Danmark A/S fremsendes herved indsigelse mod forslag til lokalplan 1102 for dagligvarebutik 
og grønt område i Juelsminde. 
 
 

Afsender: Stormgade 67  
6700 Esbjerg 
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Hedensted Kommune

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

J.nr.: 1089/vbw

31.oktober2018

VEDR. INDSIGELSER MOD FORSLAG TIL LOKALPLAN 1102 FOR DAGLIGVAREBUTIK

OG GR0NT OMRADE I JUELSMINDE

Indledende bemserkninger

Som advokat for Coop Danmark A/S, der ejer og driver bl.a. en SuperBrugsen i Juelsminde, skal jeg herved

fremkomme med indsigelser mod forslag til lokalplan 1102 for dagligvarebutik og grant omrade i

Juelsminde, med tilherende kommuneplantillaeg nr. 3.

Kommuneplantillaegget er nodvendiggjort af, at arealet i de nuvasrende kommuneplanrammer er udlagt til

henholdsvis erhvervs- og boligformal. Horingsfristen udlober den 31. oktober 2018.

Der bar ikke planlaegges for et lokalcenter

Det er min klients opfattelse, at der ikke bar planlaegges for et lokalcenter det pagasidende sted. Dette

synspunkt skal underbygges nasrmere i det f0lgende.

Lokalplanforslaget og Kommuneplantillaeg 3

Lokalplanforslaget er udarbejdet pa baggrund af et konkret onske om at etablere en dagligvarebutik pa

stedet. Omradet, hvori den nye dagligvarebutik taenkes placeret, ligger i alt vaesentligt ud til abent land,som

alene er sporadisk bebygget i den umiddelbare nasrhed. Det er hensigten, at omradet for sa vidt angar

delomrade A Run ma anvendes til centerformal sasom dagligvarebutik, tankstation og p-pladser. Inddelingen

i delomrade A og B fremgar ikke af de kortbilag, som herer til lokalplanforslaget.

Lokalplanomradet ligger i en afstand pa ca. 400 meter fra bymidten, hvilket ma anses for en ret kort afstand.

Indbyggertaliet i juelsminde ligger pa omkring 3.900 borgere, som i dag har adgang til dagligvareindkeb i bl.a.

en RemalOOO og i SuperBrugsen, som er de to storste udbudspunkter for dagligvarer i byen. RemalOOO er

efter sin karakter en discountbutik, mens SuperBrugsen er et supermarked som er mere high-end, og som

ogsa qua et bredere udvalg afvarer er en del storre end traditionelle discountbutikker. Der findes ikke

andre butikker af en sadan karakter i byen.

Det fremgar af redegerelsen i Kommuneplanen vedrorende detailhandelsstrukturen, at netop SuperBrugsen

er en vassentlig del af bylivet i Juelsminde, og at bymidteafgrasnsningen er tilpasset saledes, at den nu haenger

Side laf 5



i>/lvcsicrjQa.<y
i^f^Af w&iPEiym'sfwi'c^mji^

fysisk sammen med SuperBrugsen. Tidligere drev min klient tillige en Fakta-butik i Juelsminde, som dog nu

er lukket.

Det lokale kundegrundlag savnes

Planlovens udgangspunkt er, at arealer til butiksformal udlasgges i den centrale del at en by (bymidten), men

saledes at der kan udlsgges arealer til butiksformal i et lokalcenter, som tjener et lokalomrades daglige

forsyning. Det er saledes planlovens intention, at et lokalcenter alene betjener en begraenset del af en by

eller en bydel, hvorfor planlaagningen for et sadant center skal baseres pa det lokale kundegrundlag. Dette

gaelder uanset asndringen af planloven i 2017.

Folgende fremgar afVejle Amts Folkeblad i en artikel dateret den 14.august 2018, hvorleder af Hedensted

Kommunes afdeling for by og landskab, Johan Stadil Petersen bl.a. er citeret (citatet understreget):

"0nsket om en dagligvarebutik pa hj0rnegrunden var ogsa pa dagsordenen hos teknisk udvalg i 2016, der dengang

sagde ja til at arbejde videre med planerne. Dengang var det if0lge Folkebladets oplysninger Netto, der havde kig pa

grunden. - Men deng-ang- sku//e man ifolge planloven kunne dokumentere, at der var et naturligt handelsopland til

butikken, som ikke i forvejen blev dsekket afandre butikker. Pet kunne ikke lade sig gore, og det fik aktarerne ti/ at

holde igen. Siden er planloven blevet sndret. saledes at det er op til byradet at beslutte, om der er basis for en ny

butik. Per for er onsket nu kommet pa banen pa ny. forklarer johan Stadil Petersen".

Coop er ikke enig i denne udlasgning af planlovens regler om lokalcentre. I lyset af, at det sa sent som i

2016 ikke kunne dokumenteres, at der var et naturligt handelsopland til butikken, som ikke allerede var

daekket ind af andre butikker, ma det henset til udviklingen i omradet have formodningen imod sig, at dette

skulle vaere tilfasldet nu. Der er ikke hjemmel i planloven til at planlaegge for et lokalcenter, i det omfang et

tilstraekkeligt kundeunderlag ikke foreligger, uanset om byradet matte onske det. Det synes i artiklen

anerkendt af kommunen, at kundegrundlaget til en ny dagligvarebutik ikke foreligger, hvilket er underst0ttet

af de tilgaengelige oplysninger herom.

Det fremgar af lokalplanforslagets redegerelsesdel, at der indenfor en naturlig gaafstand vil vsere et

kundeopland pa 200 personer til en ny butik, men at tallet snarere er ca. I .500 personer hvis bade Klakring

og helarsbeboede sommerhuse regnes med. Endvidere fremgar, at der i nasrheden er udlagt yderligere areal

til byudvikling, og at oplandet vil vokse i takt med, at disse omrader bebygges.

Det h0rer med i denne sammenhaeng, at det totale indbyggertal i Juelsminde er under 4.000 personer.

Disse oplysninger indikerer, at der ikke aktuelt eller I rimelig fremtid er et tilstrsekkeligt lokalt

kundeunderlag til en ny butik. Det ma sammenholdes med en forventning om, at befolkningstallet i

Juelsmindeomradet ventes at falde med ca. 4 % frem mod 2029.
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Vurderingen af, om der foreligger et lokalt kundeunderlag til en ny dagligvarebutik, bar ikke baseres pa, om

udlagte arealer til boligformal udnyttes i et uvist fremtidsperspektiv. Det fremgar af planforslagene, at det

hidtidige arealudlaag til etageboliger ikke er udnyttet, fordi der ikke var nogen efterspergsel efter denne

boligtype.

Uanset, at der ikke kan sasttes lighedstegn mellem dette, og behovet for taet- eller aben-lave boliger, er det

saerdeles usikkert om, - og i givet fald hvornar - de nye arealudlasg til boligformal matte blive udnyttet, med

den folge, at det lokale kundeunderlag gradvist 0ges. Vurderingen bar baseres pa valide oplysninger om de

aktuelle forhold, og under inddragelse af oplysninger om et eventuel 0get kundeunderlag, som baserer sig

pa fakta, og ikke pa forhabninger.

Ogsa lukningen af Fakta-butikken taler for, at der ikke er det forn0dne grundlag for en yderligere

discountbutik i omradet.

Detailhandelsanalysen fra ICP

Hedensted Kommune har has ICP faet udarbejdet en detailhandelsanalyse, som bl.a. skal bidrage til at

belyse udviklingsmulighederne for detailhandlen i kommunen, og dermed skai udg0re et vasrktoj i det videre

planlasgningsarbejde. Analysen indeholder centrale oplysninger om forholdene i kommunen, og taler samlet

set imod etableringen af en yderligere dagligvarebutik.

Analysen er dateret 10. juli 2017, og af hovedanbefalingerne fremgar, at der skal arbejdes pa at styrke og

koncentrere detailhandlen i bl.a. Juelsmindes bymidte, og at soge nye sterre dagligvarebutikker placeret

centralt i bymidten, sa de bedst muligt stetter det nuvaerende udbud.

Lokalplanomradet ligger udenfor bymidten, om end i kort afstand fra denne. Det indebaerer, at der vil vsre

en betydelig risiko for, at etableringen af en ny dagligvarebutik pa dette sted vil bidrage til at svaekke

bymidten, hvilket er i direkte modstrid med anbefalingerne i ICP analysen, men ogsa med Helhedsplanen for

Juelsminde, jf. nedenfor herom.

Det fremgar afanalysen, at det forventes, at befolkningstallet I Hedensted Kommune som helhed vil stige

ca. I % frem mod 2029, svarende til ca. 500 personer, men ogsa at man forjuelsmindeomradet forventer et

fald i befolkningen pa ca. 4 %. Faldet skyldes primsrt befolkningssammensaetningen, med en hejere andel af

asldre borgere. Der forventes tilsvarende et fald i dagligvareomsaetningen i Juelsmindeomradet pa ca. I %

frem mod 2029, svarende til ca. 2 millioner kroner, uanset at dagligvareomsastningen for kommunen som

helhed ventes at stige med ca. 4 % .

Juelsminde har som folge af sin geografiske placering et begrsenset opland. At figur 1.6 i analysen fremgar en

SWOT analyse forjuelsminde. Et malrettet arbejde for at skaffe butikker til bymidten, savel som yderligere

koncentration af detailhandlen i bymidte fremhaeves som muligheder. Som en trussel naevnes flere

dagligvarebutikker, der ikke stotter bymidten.

Etablering af en ny dagligvarebutik pa en placering som den, lokalplanforslaget angiver, vil ikke understette

bymidten i Juelsminde, men vil derimod svskke denne. Nar dagligvareomsastning traskkes vaek fra bymidten,

vil det betyde mindre kundestrem i bymidten, og dermed ogsa mindre synergieffekt mellem udvalgs- og

Side 3 af 5



Wt
<.,.

dagligvarer, ganske som det ogsa fremgar afanalysen under omtalen af muligheden for etablering af et

aflastningsomrade nasr E45.

Under punktet om principper for arealudlseg til detailhandel fremhasves vigtigheden af at sikre, at der er det

tilstrsekkelige kundeunderlag i nasroplandet til nye dagligvarebutikker, da de ovrige centerbyer i kommunen

ellers vil blive ramt pa detailhandlen. I forhold til beregning af arealbehov til detailhandel frem mod 2029

fremgar det, at behovet for nye udlasg til dagligvarebutikker ved en markant foraget e-handel er 0 m2, mens

behovet ved en svagt oget e-handel er 1.500 m2 for kommunen som helhed. Det fremhasves eksplicit, at det

er vassentligt, at nye butikker etableres i bymidterne. E-handlen er generelt stigende, mest for udvalgsvarer,

men ogsa for dagligvarer, og der er grund til at antage, at denne udvikling vil fortsastte i de kommende ar.

Uanset, at handelsbalancen for dagligvarer i Juelsminde kunne ligge lidt hojere, kan dette ikke i sig selv

begrunde, at der etableres en ny dagligvarebutik det pagasldende sted.

Etablering afen ny dagligvarebutik skaber ikke gode rammer for et velfungerende marked

Planlovens detailhandelsregler har bl.a. til formal at sikre, at der skabes gode rammer for velfungerende

markeder med en effektiv butiksstruktur. Etablering afyderligere et discountsupermarked pa et sa spinkelt

kundeunderlag som her, vil ikke bidrage til at opfylde dette formal. Der b0r i planlasgningen tages rimelige

hensyn til eksisterende butikker, idet en omfordeling af omsastning mellem flere ikke i sig selv vil bidrage til

bedre forhold for forbrugerne - snarere tva£rtimod. Der har i Danmark vasret en tendens i de senere ar til

en overetablering af discountsupermarkeder, hvilket senest lukningen af en lang raskke Kiwi-butikker var et

eksempel pa.

Helhedsplanen for Juelsminde

Af Helhedsplanen forjuelsminde fremgar under punkt 5 om det fokuspunkt, der angar en styrkelse af

ankomsten til byen, naermere bestemt under omtalen af en ankomst over Strandengen, at nye bygninger og

skiltning i omradet bar begrasnses, og at nye butiksfunktioner bar placeres i tilknytning til eksisterende

omrader. Det anferes, at navnlig detailhandel bar placeres centralt, og i tilknytning til det eksisterende

butiksmilj0 i byen for at sikre, at dette ogsa fremadrettet er basredygtigt. Dette er i trad med

konklusionerne i ICP analysen fra 2017.

Afsluttende bemaerkninger

Samlet set er det pa denne baggrund Coop's opfattelse, at der ikke er grundlag for at planlasgge for en ny

dagligvarebutik. Der har Coop bekendt vasret en betydelig debat i lokalomradet for og imod placeringen af

butikken, hvoraf fremgar, at der lokalt er en ganske bet/delig modstand mod det ansegte.

Jeg skal pa vegne Coop Danmark venligst anmode om at modtage sasrskilt besked, hvis der efter udl0bet af

den offentlige hering sker endelig vedtagelse og offentliggorelse af lokalplan og kommuneplantillaeg.
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  Bemærkning nr. 404 

Dato: 31-10-2018 17:13:00 

  

Emne: Netto i Juelsminde  
 
 

Jeg synes det er en god ide med en Netto ved Hotellet , vi mangler en dagligvarer butik mere og jeg kan ikke 
se problemet med trafik. Vi har mange grønne områder her og endda vand  
 
 

Afsender: Kurparken 13 
7130 Juelsminde 

 

 


