
 Ref.: Naboorientering og partshøring om landzoneansøgning 

Sagsnr. 01.03.03-P19-415864-18

Sommerhusforeningen Strandlyst indgiver indsigelse mod placeringen af lysmast på den angivne position 
på matr.nr. 11b (Sommerhusforeningen Strandlyst repræsenterer 77 sommerhuse husstande)

Påstand principalt:

Lyskilden placeret i 18 meters højde vil give kraftige gener for Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73, og kraftige til 
moderate gener for en stor del af beboerne i Sommerhusforeningen Strandlyst.

Påstand subsidiært:

Den forventede øget anvendelsestid af boldbanen (frem til lyset slukkes kl. 21), vil give de nærmeste 
beboere mod boldbanen en yderligere støj belastning.

Sommerhusforeningen Strandlyst har været en del af Snaptun siden 1961, hvor de første 55 parceller blev 
udstykket og efterfølgende i 1964 blev udvidet med 22 parceller. Således består vi i dag af 77 sommerhus 
grunde samt fire fællesarealer. Som de fleste sommerhusområder er det stedet, hvor dets beboer opholder 
sig enten hel årigt eller i ferieperioder for at være i og nyde den herlige natur, som området byder på uden 
storbyens forstyrrende elementer. Derfor er der ingen gadelygter i området, og ifølge foreningens 
vedtægter er der indlagt stilleperioder, hvor foreningens medlemmer ikke må bruge motordrevne 
haveredskaber. 

At True North så har valgt at lægge deres boldbane helt op til skellet ind mod matr.nr. 19q 
(Sommerhusforeningen Strandlyst) er muligvis en fejldisposition. Det må forpligte dem til at udvise særlig 
hensyns tagen.

Lysberegningerne fra True North er ikke retvisende, da de beskriver en placering af to stk. lysmaster 
placeret for enderne af boldbanen og skyder lyset mod midten af boldbanen (lysretning parallelt med 
skellet mod Strandlyst). Fakta er, at der placeres en lysmast på den ene langside, som skyder lyset på tværs 
af banen (mod Strandlyst).

Valget af positionen og højdeplaceringen af projektørerne bevirker, at lysretningen er direkte ind mod 
sommerhusområdet. Vi frygter, at beboerne Pilevænget 4, 5, 12, 13 og 73 vil få deres sommerhuse og 
haver oplyst, at store dele af beboerne i Strandlyst når de ser mod øst, vil blændes af et kraftigt hvidt skær 
fra lysanlægget. (Som illustration kan bemærkes, at hver lampe i den tekniske beskrivelse udsender et lys 
svarende til 20.000 lumen. Hvis der opsættes fire stk. lamper er det 80.000 lumen. Det lange lys fra en 
billygte svarer til mellem 1000 og 1500 lumen, så lyset Strandlyst ser imod svarer til omkring 60 til 70 
billygter med langt lys).
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I høringsbrevet fremgår det, at type af mast og højde er valgt således, at naboer ikke får lysgener. Dette er 
ikke vores opfattelse. Man kunne eksempelvis have projekteret med en ring omkring boldbanen af 
lavtstående lyssøjler, der alle lyser mod banens midte, Denne løsning giver en belysningsform som ikke 
blænder og oplyser området uden for banen. Sådan en løsning er set for en boldbane, som også ligger tæt 
på boligområde. En anden model kunne være at rykke boldbanen tilpas væk fra skellet mod Strandlyst, og 
placere masten på den modsatte langside. Lysretningen vil da være ind mod True North´s bygninger.

Med ønske om fortsat godt naboskab med True North Efterskole, venlig hilsen

Sommerhusforeningen Strandlyst

Formand Jens Lykke Thomsen

Mobil.:  30 74 75 78 Mail.: thomsen.jens.lykke@gmail.com
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Til Hedensted kommune. 

Att. Merete Harbo    Snaptun den 3110-2018 

 

Vedr.: Lysmast hos Thue North Efterskole TNE 

 

Vi har følgende bemærkninger i forbindelse med opsætning af én lysmast på 18m monteret 

med 4 projektører, som nok vil pege i hver sin retning. 

 

En lysmast på 18m i tæt bebygget område vil ikke blot generer de direkte naboer, men faktisk 

også andre beboer tæt på TNE. 

Vi vurderer at der her er tale om en løsning, som ikke vil give det rigtige og optimale resultat 

da der vil komme skygger på boldbanen. DVS. at der med sikkerhed vil blive behov for flere 

master og dermed flere projektører. 

Med stor sandsynlighed er der muligvis andre skoler, som allerede på nuværende tidspunkt 

har de samme udfordringer med lysproblemer, så kunne det måske være en oplagt ide, at 

trække nogle paralleller fra andre skoler inden opsætning. 

Det er bekendt at der findes andre skånsomme løsninger til belysning af arealer for derved, at 

undgå gener og konstant klager fra de omkringliggende naboer samt øvrigt beboer. 

 

Konklusion: 

Vi vil med denne indsigelse tag afstand for denne løsningsmodel og håber på, at TNE vil 

komme til fornuft og igen vurderer om der måtte findes en alternativ model for, at undgå 

klare som nok vil blive en konsekvens. Det kan meget vel tænkes, at der også vil komme 

musik og dermed øget støj til kl. 21.00 hver aften 7 dage om ugen. Her kommer de fleste 

borger hjem fra en lang travl arbejdsdag og gerne vil have fred! Skoler er med sit meget 

dominerende byggeri presset ind i et tæt beboelsesområde og burde nok tage mere hensyn. 

 

Der er f.eks. ikke fremsend lysdiagram eller fortager forsøg med projektører i denne højde, for 

så kan det tænkes, at der vil komme mange flere indsigelser mod denne løsning.   

Det undrer os også meget, at såvel mast og fundament allerede er leveret og støbt inden 

høring er afsluttet, dvs. TNE forventer ikke gener ved denne løsning og, at Hedensted 

Kommunen allerede har godkendt ansøgningen uden, at tage hensyn til de berørte borger. 

 

Hilsen  

Havnevej 11a Snaptun 

Charlotte & Kurt 
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Vedr. sag nr. 01.03.03-P19-415864-18 

 

 

Bemærkninger til ansøgning om tilladelse til opsætning af 1 stk. lysmast på efterskolen True North, 

Havnevej 11b, Snaptun, 7130 Juelsminde. 

Vi har siden 2005 ejet et sommerhus i kolonien Strandlyst, med adressen Pilevænget 12 Snaptun, og er 

dermed en af de nærmeste naboer til boldbanen og den planlagte lysmast.  

Vi har fået tilsendt den lysberegning som er en del af ansøgningen fra True North. Den har så vidt vi kan se 

intet med den planlagte lysmast at gøre, da den viser 2 master og en noget anden placering end den som er 

vist i naboorienteringen og partshøringen. Da lysberegningen bliver brugt som dokumentation for at der 

ikke vil være lysgener for naboerne forbundet med masten, mener vi ikke det er et seriøst 

beslutningsgrundlag at give tilladelsen ud fra. Så en lysberegning på den reelle placering må være et 

rimeligt krav at stille. Skolen må vel også være interesseret i at få den korrekte beregning? 

Desuden viser beregningen kun lyspåvirkningen på selve boldbanen og ikke hvordan området omkring 

anlægget vil blive påvirket. Da banen ligger helt til skel, og sommerhusene kun er få meter herfra, er det 

ikke uvæsentligt at vise det i beregningen. Det er jo ikke lyset på banen som kan genere, men den del som 

ikke kan holdes inden for skolens egen matrikel. 

En anden ting som ikke er beskrevet i materialet vi har modtaget er den øgede aktivitet på baneområdet og 

den støj som er forbundet hermed. Det er ikke svært at høre når der er aktiviteter på den anden side af 

hækken, og når skolen vokser, vokser aftrykket på omgivelserne også. Vi har ikke noget imod at kunne høre 

glade unge mennesker en gang imellem, men det primære formål med at tilbringe tid i et sommerhus er jo 

ikke at være tilhører til fodboldkampe og anden aktivitet på så tæt hold på daglig basis. Så derfor ville en 

tidsreguleret tilladelse til brug af banen sammen med et støjhegn langs hækken til sommerhuskolonien 

være en oplagt mulighed for at begrænse gener fra både lys og lyd.  

Da vi købte sommerhuset var der et grønt område hvor boldbanen nu er beliggende, og absolut ingen gener 

af nogen art, og fantasien rakte ikke til at forestille sig en fodboldbane med lys og lyd lige bag hækken.  

Vi synes der som udgangspunkt skal være plads til alle, men det kan omvendt ikke komme bag på 

Efterskolen at de har valgt at etablere sig i et beboelses / sommerhusområde, og dermed bør være bevidste 

om at de fylder meget på godt og ondt, og mere end den virksomhed som tidligere var på adressen.  

Vi håber på en løsning som kan tilfredsstille alle, og på at vi stadig kan bruge vores sommerhus uden 

nødvendigvis at skulle lukke vinduer og døre. 

 

 

Venlig hilsen 

Gunhild Feddersen & Jens Ole Sørensen.  
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Hedensted Kommune
Byg@Hedensted.dk

Snaptun d 31.10.2018

Vedr sagsnummer 01.03.03-P19-415864-18
nabohøring landzonetilladelse lysmast TNE, Snaptun

Jeg bor Pilevænget 13, hvis skel ligger 29,5 meter fra masten.

Jeg mener, opsætning af en 18 meter høj mast med 4 projektører er totalt uacceptabelt 
på en græsplæne med en bredde på 29 meter.

18 meter vil være synlig i en stor radius, da byggehøjden i sommerhusområdet og 
TNE er hhv. 5 og 8,5 meter.

De lysberegninger TNE har vedhæftet til Hedensted Kommune (herefter HK) 
afspejler ikke de beskrevne og skitserede forhold i ansøgningen. Beregningen er 
udarbejdet med 2 master på banen placeret i hver sin ende og lysende ind mod 
hinanden (midten af banen)

Lysmasten er, ifølge det ansøgte (og den allerede støbte sokkel), tænkt placeret på 
den ene langside af banen (modsat hækken mod sommerhusområdet) og skal derfor 
lyse tværs over hele banen.

Jeg frygter derfor, at projektøren skal indstilles temmelig skrå og vil oplyse, ikke kun 
min have/hus, men en stor del af sommerhuskolonien Strandlyst. Og at lyset fra 
skråtstillede projektører kommer til at blænde, når man færdes i sommerhuskolonien.

Fordi sommerhuskolonien har ikke gadelys, vil kontrasten komme til at virke endnu 
voldsommere. Vejen gennem sommerhusområdet fungerer som gennemgangsvej til 
stranden og havnen, så mange vil færdes i det lys/totale mørke, der opstår, når lyset 
på banen tændes og slukkes.

Samtidig vil én mast danne skygger på banen, så man kan forestille sig, at der bliver 
ansøgt om flere  eller monteret spot på alle tænkelige, høje punkter.
 
Jeg mener, HK nedtoner generne fra masten med henvisning til telemasten, (som vi 
endnu ikke har set) Det er, efter min opfattelse, 2 forskellige ting. Telemasten står der 
bare, hvorimod lysmasten medfører øget lys og støj.
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Jeg foreslår, at scenariet visualiseres, så de 4 projektører indstilles og hejses 18 meter 
op med en lift, så der bliver klarhed over omfanget. Jeg er bekendt med flere steder i 
landet, hvor oplyste baner giver store nabogener og klager, så måske er både TNE, 
borgere og kommune tjent med, at den bedste løsning bliver valgt fra starten. Måske 
banen kunne oplyses med flere og lavere lyskilder?

Samtidig vil jeg opfordre til, at det bliver undersøgt, hvor mange aftener om året TNE 
forventer at benytte banen og samtidig få indført, at der f.eks ikke må opsættes 
højttalere. Det materiale, der er sendt i høring blandt naboerne, åbner op for, at banen 
kan bruges alle ugens dage til kl 21.

Jeg er bekendt med, at BGI udlejer deres oplyste boldbane på timebasis, så der findes 
altså efterskoler, der henter en indtægt på udlejning.

Jeg frygter, at både huspriser og efterspørgsel vil falde, med en 18 meter høj lysmast i 
baghaven, og at øgede aktiviteter og udvidelser af TNE, i et så tæt bebygget 
landsbysamfund som Snaptun, kan vanskeliggøre Snaptuns målsætning om at bevare 
områdets mange kvaliteter.

Jeg håber Hedensted Kommune vil behandle de indkomne bemærkninger seriøst, da 
det på sigt vil kunne medføre mistrivsel i området, hvis borgerne ikke inddrages i 
områdets udvikling.

Bilag : 3 foto, der viser de faktiske forhold:
fra masten mod skel/hæk
ned langs skel
fra skel mod masteplacering i beplantningen bag dækket.

Med Venlig Hilsen

Marianne Seeberg
Pilevænget 13
Snaptun
7130 Juelsminde

mail: ms20877731@gmail.com
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     Snaptun den 29-10-2018 

  

                                        Naboorientering og partshøring om landzoneansøgning 

Med henvisning til brev fra Hedensted kommune vedr. naboorientering og partshøring om landzoneansøgning 

modtaget den 18-10-2018 via e-Boks.dk ( Sagsnr. 01.03.03-P19-415 864-18) fremsender jeg hermed vore svar. 

 

Følgende agendapunkter vil blive kommenteret og belyst. 

 

1. Kommentarer og urigtige oplysninger, rettelser til det modtagne materiale, modtaget den. 18-10-2018 (Merete Harbo) 

 

2.  Kommentarer og urigtige oplysninger, rettelser til det modtagne materiale fra Hedensted kommune (Merete Harbo) modtaget den. 22-

10-2018 via e-Boks.dk 

 

3. Beskrivelse af lysstråle indfald fra boldbane belysning på Havnevej 7B`s nordside (lys-forurening) 

 

4. Beskrivelse af støjforurening ved udvidelse af bruger profilen af boldbanen (til kl. 21:00, 7 dage pr. uge) 

 

5. Værditab af Havnevej 7B, hvis denne landzoneansøgning godkendes uden ændringer.  

 

 

(1) ”Kommentarer og urigtige oplysninger, rettelser til det modtagne materiale”. I det fremsendte materiale beskrives, at lysanlægget 

består af (en) enkelt mast, dog er jeg blevet informeret af en ledende medarbejder hos TNE Efterskole, at der på den beskrevne telemast, 

også bliver en lyskilde (projektører, type Floodlight Led 200 W 4000K BK) monteret således, at det totale lysanlæg består af to anlæg. 

 Med henvisning til Lokal Plan 1092, Punkt 6.3 Tekniske anlæg: 

 (Området markeret med stiplet linje og stort ”T” - i princippet som angivet på kortbilag 2; lokalplankort - kan jf. § 3.3 anvendes til 

mastanlæg til brug for telekommunikation.)  Her er der ikke beskrevet nogen form for lyskilde som må eller skal på monteres.  

Dette forventer jeg vil blive undersøgt yderligere og at jeg får besked derefter. 

 

 

(2) ”Kommentarer og urigtige oplysninger, rettelser til det modtagne materiale”. I det modtagne materiale i Punkt 1, henvises til at 

kommunen har modtaget lysberegning fra ansøger. Da denne beregning ikke var medsendt i materialet i Punkt 1, henvendte jeg mig til 

Landzonesagsbehandler Merete Harbo, for at få dette fremsendt. Efter dette er modtaget og gennemgået må jeg konstatere at 

materialet er urigtigt og mangelfuldt.  

a. I materialet er beregningen udført med 2 lysmaster og ikke som der bliver ansøgt om 1 lysmast. 

b. Placeringen af de 2 lysmaster i det fremsendte materiale, er ikke i overensstemmelse med placeringen i materialet som er i Punkt 1  

c. Materialet er et standard dokument (datablad) og ikke en reel beregning og måling på den fysiske boldbane. Til trods for det, så står 

der i indholdsfortegnelsen i det fremsendte materiale således: 

 

d. Indholdsfortegnelse 

e. 4910 Snaptun 

f. Terræn 1 

g. Plan over placering af armaturer 

h. Beregningsflade 1 / Lodret belysningsstyrke 

 

Jeg medsender (bilag 1) i mit svar til Hedensted kommune, hvor jeg har placeret de reelle masters placering.  

Forventer at modtage nyt beregningsmateriale hvor der er taget højde for de omkring liggende ejendomme. 

 

(3) Som udgangspunkt, kan vi på Havnevej 7b ikke accepterer nogen form for lys og lysstråler (lys forurening), som vil give lysindfald på vores 

hus og igennem vores vinduer (nordside). 

 

Husets har skel op til boldbanen og da boldbanen skal oplyses af de 2 lysanlæg, vil det uden tvivl ramme husets nordside, hvor der er 2 

værelser med vinduer, og stue med 3 vinduer.  Bilag 2 viser et billede fra lysanlæg 1`s placering og hen mod den sydlige ende af 

boldbanen og lige bagved er husets nordside som vil blive oplyst. Bilag 3 er værelse vinduer og bilag 4 er stue vinduer.  

 

 

(4) Da der lægges op til i ansøgningen, at boldbanen må være belyst til kl. 21:00, 7 dage om ugen, vil der ud over det lys som lyser 

          ind ad vore vinduer, også være støj fra brugerne, som evt. kan være 22 fodbold spillere og mulige tilskuere.  Da der er et bold fange net  

          placeret mellem boldbanen og vores ejendom (Havnevej 7b), vil det ikke kunne undgås, at bolden ikke altid bliver fanget af dette net og  

                   derfor vil fortsætte over på vores hus og muligt beskadige tegltaget, vinduer samt andet på matriklen. Ud over det, skal bolden så hentes         

          af 1 eller flere spillere og dette skal foregå i total mørke.  Denne trafik ønsker vi ikke. 

         Der står 4 problemstillinger tilbage som er kritisable - støj, skarp lys, mulig beskadigelse af tegltag, vinduer m.m. og afhentning af bold. 
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(5) Hvis landzoneansøgningen bliver godkendt i den udgave som er tilsendt os, vil der ved et salg af Havnevej 7b, være et muligt tab af  

 

ejendommen.  Husets har en størrelse og udformning, som henvender sig til en familie med børn eller kommende  

 

børn. Da børneværelsernes vinduer vender ud mod boldbanen, som er beskrevet i landzoneansøgningen og med de forhold som er  

 

beskrevet i punkt (4), vil den målgruppe af købere ikke være relevant. Det betyder at køber gruppen vil blive meget mindre og med et  

 

værditab til følge. 

 

Et erstatningskrav vil herefter blive en mulighed.  

                   Jeg kan oplyse, at ejeren af Havnevej 9, ligeledes er kritisk og er enig i mine beskrivelser i punkt (2). Dette har han bedt mig informere    

                   jer i Hedensted kommune om. 

 

 

Jeg deltager gerne i en dialog om evt. forslag til ændringer, som kunne til gode se alle der bliver berørt af denne landzone  

 

ansøgning. 

                              

           Venlig hilsen 

           Karl-Erik Henriksen 

           Havnevej 7b, Snaptun 

           7130 Juelsminde 

           Mobil: 40 19 36 79                                                                                                                           
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