
VejleMuseerne 

Høring, vedrørende 12 ferieboliger, sagsnr. 01.03.03-P19-23-20 

Kortbilag 

 

Udsnit af Original-1 kort, Stouby By, opmålt 1819. På matrikel 64 ses tre bygninger, med omtrent samme 

placering/afstand til kysten som badehotellet.  
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Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-23-201 - Bemærkning VejleMuseerne Bilag



Fra: Lola Wøhlk Hansen [lwh@gludmuseum.dk]
Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 20-05-2020 15:23
Modtaget Dato: 20-05-2020 15:23
Vedrørende: Vedr. nabohøring Fakkegravvej 31, 7140 Stouby
Vedhæftninger: image003.jpg

Glud Museum har modtaget høringsmateriale vedr. projekt på Fakkegravvej 31, 7140 Stouby.
 
Det er Glud Museums vurdering, at projektet tager udgangspunkt i stedets og de oprindelige bygningers historie, at der anvendes et arkitektonisk
udtryk, som har referencer til den oprindelige funktion og arkitektur.
Det er et projekt, der giver nyt liv til stedet som erstatning for de nedbrændte bygninger og med respekt for det oprindelige kulturmiljø.
 
Med venlig hilsen
 
 
Lola Wøhlk Hansen
Museumsinspektør
D: +45 3692 3491
 

 
 

Virusfri. www.avg.com

2

Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-23-202 - Bemærkning 3 Glud Museum



Fra: Esben Klinker Hansen VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Fritid Vejle Kommune
[ESKHA@vejle.dk]

Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]

Cc: Christian Juel VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Fritid Vejle Kommune
[CHJUE@vejle.dk]

Sendt dato: 12-05-2020 14:00
Modtaget Dato: 12-05-2020 14:00
Vedrørende: Høring om 12 ferieboliger, Fakkegrav Badehotel, jeres sagsnr. 01.03.03-P19-23-20
Vedhæftninger: image001.jpg

Fakkegrav Badehotel kortbilag.pdf
Signaturbevis.txt

Til Hedensted Kommune
 
Bemærkninger vedrørende 12 ferieboliger, sagsnr. 01.03.03-P19-23-20
Museet har modtaget planmateriale til orientering angående landzonesag om opførelse af 12 ferieboliger samt receptionsbygning, beliggende på
adressen Fakkegravvej 31, 7140 Stouby, matr. 64D, Stouby By.
På samme sted lå tidligere et pakhus, opført i 1859, som senere udgjorde hovedbygningen i Fakkegrav Badehotel. Hotellet fik senere flere
bygninger, blandet andet et dansehus. Der har tidligere, nord for det gamle pakhus, ligget en bindingsværksbygning, som dog for længst er
nedrevet.
 
På det ældst kendte kort over området, opmålt i 1819, ses en ældre bebyggelse, bestående af tre bygninger på matriklen. Afstanden fra kysten til
bebyggelsen er 100-150 alen, eller omtrent omtrent 60-100 meter. Fakkegrav Badehotels ældste bygning, det tidligere pakhus, ligger omtrent i
samme afstand. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i området ved badehotellet findes spor efter en hidtil ukendt, ældre bebyggelse.
 
Ved anlæggelse af pakhuset i 1859 og de yngre bygninger kan eventuelle, ældre bygningsrester være blevet bortgravet ved anlæggelse af
fundamenter. Men i de umiddelbare omgivelser såsom parkeringsplads og have, kan det ikke udelukkes at der kan være bevaret rester af ældre
bebyggelse.
 
I planmaterialet ses det, at de planlagte ferieboliger ønskes opført samme sted og i stort set samme dimension som badehotellets. Såfremt der
udelukkende bygges samme sted, vurderes risikoen for at støde på fortidsminder som værende lille.
Hvis de planlagte bygninger derimod ændres væsentligt mht. til placering og areal, således at nye, for tiden ubebyggede arealer inddrages
(parkeringsplads, have, m.m.), vil museet derimod anbefale en arkæologisk forundersøgelse. I den situation anmoder VejleMuseerne om at blive
kontaktet i god tid forud for anlægsarbejde, således at man ved en arkæologisk forundersøgelse kan undgå en eventuel standsning af igangværende
byggeri.
 
Med venlig hilsen
 
Esben Klinker Hansen
Arkæolog
VejleMuseerne
Tlf. +45 23 99 62 07
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Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-23-203 - Bemærkning 2 VejleMuseerne



Fra: Michael Thisted [mat@xpg.gl]
Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 12-05-2020 10:12
Modtaget Dato: 12-05-2020 10:13
Vedrørende: Sag. 01.03.03-P19-23-20

Hej Hedensted Kommune,
 
Vedr. byggesag ”Fakkegrav Badehotel”.
 
Der gøres indsigelse mod ny Kip Kote på bygning kaldet ”Hønsehuset/Fælleshuset”der er væsentligt forhøjet i forhold til oprindelig
bebyggelse. Endvidere var den oprindelige bygning enkeltstående og med ”fladt tag” eller meget lav hældning. Foot-print syntes endvidere
øget idet det tidligere var én bygning og nyværende fremstår som to bygninger om end sammenbygget.
 
Hønsehuset var kendt for den intime stemning ved den lave loftshøjde. Ønskes denne øget bør det ske ved nedgravning af gulv og ikke
forhøjelse af kip.
 
Med venlig hilsen
Michael Anders Thisted
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