
Lokalplan 01.C2.01 omfatter 13 ejendomme beliggende på nordsiden af Strandvejen. Fra øst er 
det ejenommene Havnegade 13 (Juelsminde Havne museum), enfamiliehusene på Strandvejen 2A 
til og med nr. 8, 2 boligblokke på Strandvejen 10-12 samt enfamiliehusene på Søgade 2 og 
Strandvejen 22. Se kortbilag 1. 
 
Lokalplanen forskriver, at 'Tage skal være symmetriske saddeltage. Materialet skal være røde 
tegltage eller eventuelt zink. I et vist omfang kan paplistedækning godkendes. Taghældningen 
skal være mellem 25-45 grader. Kasseudhæng skal undgås. Flade paptage til garager, carporte og 
redskabsrum kan godkendes. Kviste må beklædes med zink eller kobber. I delområde B2 skal 
materialevænaget ved omforandring godkendes af kommunalbestyrelsen.' Delområdet B2 
omfatter de to boligblokke på Strandvejen 10-12. Yderligere forskriver lokalplanen i § 3, stk. 4, at 
udestuer garage, carporte og redskabsrum skal udføres i samme arkitektur som beboelsen eller i 
harmoni hermed. 
 
Ejer begrunder sin ansøgning om dispensation med, at et sort tegltag vil passe mere harmonisk til 
valget af mursten, og at det vil være mere stilrent og skabe rene linjer med en sort tegltagsten. 
Derudover begrundes ansøgningen med, at der i nærområdet er en varierende grad af 
tagmaterialer, herunder både røde og sorte beton- og tegltagsten, samt zink og tagpap tage.
 
Hedensted kommune har på Strandvejen 22 i 2009 givet dispensation fra § 8, stk. 3 til opførelse 
af et enfamiliehus med ensidig taghældning med zink. I dispensationen af den 23. marts 2009 
bliver der lagt vægt på, at det er Hedensted Kommunes opfattelse, at de meddelte dispensationer 
vil muliggøre byggeri, der i arkitektur, volumen og formsprog i højere grad, end den eksisterende 
lokalplan åbner mulighed for, vil kunne knytte an til nabobebyggelsen i lokalplan 1018. 
 
Naboejendommen Strandvejen 10-12 består af 2 boligblokke, som er under en gennemgribende 
renovering, hvor det gamle røde saddeltag udskiftes til fladt tag med tagpap. Se kortbilag 1. 
 
På strandvejen 9, som ligger overfor Strandvejen 8, er der 17. september 2018 dispenseret fra 
lokalplan 1019 til tagbeklædning med sort mat vingetegl. Lokalplan 1019 forskriver i § 8.54 at 
tagflader skal beklædes med rødt, uglaseret vingetegl, natur- eller eternitskifer, zink eller tagpap. 
Dispensationen blev begrundet med, at det vurderes at der kan dispenseres fra Lokalplan 1019, § 8.54 
til sort mat vingetegl til huset på Strandvejen 9, Juelsminde. Der er i vurderingen lagt vægt på, parcelhuset 
er placeret vinkelret på Strandvejen og tagfladen dermed ikke vil fremstå dominerende i gadeforløbet, som 
hvis huset var placeret parallelt med vejen. 
 
Det er lokalplanens formål at sikre, at nybyggeri og ombygninger indpasses i det maritime miljø 
ved lystbådehavnen.


