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Indstillingsnotat 

Overskrift
Jollehavn ved Snaptun. 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal drøfte, om det er hensigtsmæssig at etablere en Jollehavn ved 
Snaptun. Såfremt projektet er hensigtsmæssigt i det planlagte område, skal der 
besluttes, om der skal arbejdes videre med den nødvendige planlægning til det ansøgte 
anlæg, med forudsætning af tilladelse fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. 

Økonomi
Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling
Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en jollehavn ved 
Snaptun. Ansøgningen er indsendt af en arbejdsgruppe fra Snaptun, som har fået A1 
Consult til at udarbejde ansøgningsmaterialet. Se vedhæftede projektbeskrivelse med 
baggrund for det ansøgte samt tegningsmateriale. 

Der ansøges om at opføre en 110 meter lang Stenmole, der danner et nyt havnebassin, 
hvori der etableres cirka 41 nye bådepladser. Der etableres desuden et 5 meter bredt 
slæbested samt i havnebassinet etableres en flydebro, som giver endnu 26 bådepladser. 
Adgang til arealet foran jollehavnen foregår via en ny anlagt vej langs matr.nr. 19h 
Østrup By, Glud. Se vedhæftede tegningsmateriale. I ansøgningsskemaet til 
Kystdirektoratet er der beskrevet, at parkering af bådetrailere og biler kan/skal foregå på 
Hedensted spildevands pumpestation matr.nr. 11bb Østrup By, Glud (Snaptun Strandvej 
9 i Snaptun), dette areal er 850 m². Ansøger har været i dialog med Hedensted 
spildevand. Administrationen vurderer, at den ansøgte jollehavn vil skabe et behov for 
cirka én parkeringsplads pr. bådeplads. Der er ikke tegnet på det anviste 
parkeringsareal, så det er uvist, hvor mange parkeringspladser dette areal kan rumme. 
 
Kystdirektoratet behandler nu ansøgningen og inden direktoratet træffer en afgørelse, 
ønsker de bemærkninger fra Hedensted Kommune. Direktoratet har haft det ansøgte i 
naboorientering og der er indkommet bemærkninger fra beboere og Snaptun Kajakklub i 
den forbindelse. Der er bekymringer omkring udsigt, det lille stykke stand vil 
forsvinde/forringe bademulighederne og blive til havneområde, ingen mulighed for at 
søsætte joller og kajakker osv. Ansøger har besvaret disse indsigelser. 
Se vedhæftede bilag fra Kystdirektoratet. 
Kystdirektoratet kan se en række udfordringer i forhold til trafikken på land og ønsker 
Hedensted Kommunes vurdering og bemærkninger på dette projekt. 

Administrationen vurderer, det ansøgte vil skabe en forøget trafik til området. Den øgede 
trafik vil skabe udfordringer for de bløde trafikanter og deres sikkerhed i området. 
Desuden er der allerede i dag udfordringer ifølge antallet af parkeringspladser.  
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Til orientering er der givet byggetilladelse til Snaptun Kajakklub, som placeres nord for 
dette ansøgte projekt. Jollehavnen bør i så fald indarbejde kajaklubbens interesser og 
behov i et eventuelt projekt.

Det ansøgte er beliggende indenfor kulturmiljø, kystnærhedszone, særligt værdifuldt 
landskab samt indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles til Kystdirektoratet, og vil indgå i deres videre sagsbehandling af 
det ansøgte. Desuden meddeles beslutningen til A1 Consult. 

Lovgrundlag.
Lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 35.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
At Udvalget for Teknik drøfter:

 om det er hensigtsmæssig at placere en jollehavn med den angivne placering ved 
Snaptun.

 Om der skal arbejdes videre med den nødvendige planlægning. 


