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Indstillingsnotat 
Overskrift
Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der skal arbejdes på en lokalplanlægning for 
et boligområde ved Fasanvej i Juelsminde.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Historik
Udvalget for Fritid og Fællesskab godkendte d. 11-08-2014 at påbegynde et 
lokalplanarbejde for dette område. 
Byrådet vedtog den 30-9-2015 Risikostyringsplanen for Juelsminde.

Sagsfremstilling
Baggrund:
Land & Plan A/S henvendte sig i maj 2014 til Hedensted Kommune med en skitse til 
boliger i Enghaven i Juelsminde. Grunden er privat ejet og fremstår i dag som et grønt 
ubebygget område mellem parcelhuskvarter og sommerhusområde. Efter en dialog med 
Hedensted Kommune udarbejdede Land & Plan A/S en illustrationsplan - se bilag, som 
skulle danne grundlag for en principgodkendelse til udarbejdelse af lokalplan for 
området.

Lokalplanområdet er det markerede areal på luftfotoet, som udgør ca. 19.800 m².
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Projektområdet.

Projektet indeholdte 14 helårsboliger med grunde fra 840 m² til den største grund på 
1275 m². Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser 1.B.06, som 
udlægger området til boligbebyggelse til helårsformål. 

Der er i projektet lagt op til et stisystem som forbinder nærområderne, dette kræver dog 
fuldmagt fra ejendommenes ejere (Lokalplanen kan skabe mulighed for tilslutningerne, 
men ikke sikre at den kan benyttes). Land & Plan ønsker," at man i forbindelse med 
byggemodning/byggeri foretager en generel terrænhævning op til ca kote 1,0 DVR90 for 
grunde og vejarealer medens det nordvestlige hjørne med det grønne areal bibeholdes i 
naturligt terrænniveau. Terrænændringerne forudsættes tilrettelagt således, at der ikke 
afledes vand til omgivende ejendomme". 

Administrationen vurderede, at en terrænhævning på 1 meter af området, vil fremstå 
markant i det flade omkringliggende landskab. Det anbefales at bevare terrænet med en 
regulering på +/- 0,5 meter, og dermed understeges harmonien i området med det flade 
landskab bebygget med hovedsagelig mindre huse. Ifølge medsendte geotekniske 
undersøgelser skal byggeriet pælefunderes.

Der blev gjort opmærksom på, at området ligger i et lavbundsareal, indenfor 
kystnærhedsafgrænsningen samt i et klimahåndteringsområde jf. kommuneplanrammer 
2013. Se bilag med klimahåndteringsområde. I kommuneplan 2013 står der blandt andet 
omkring klimahåndteringsområder, "at nye byområder placeres og indrettes så 
overfladevand kan integreres i byudvikling". Der blev i sagsfremstillingen Udvalget for 
Fritid og Fællesskab skrevet, at klimahåndtering er et særdeles vigtigt tema i 
lokalplanarbejdet. Vandet, der i oversvømmelsessituationer ville oversvømme området, 
må ikke afledes til andre områder. Det skal indarbejdes i evt. terrænreguleringer, at 
vandet ikke fortrænges til andre områder, og det skal håndteres og integreres i planen i 
det pågældende område. 

Med hensyn til regnvandsafledning er der generelt sandforekomster i de øvre lag jf. 
rapporten, som har en betydning for nedsivningsmulighederne. Der blev i 
sagsfremstillingen til Udvalget for Fritid og Fællesskab skrevet, at den viste sø på planen, 
vil afhængig af dybden nok i store dele af året henligge tør, da arealet er beliggende 
indenfor Landvindingslaget Søkjærs diger, hvor grundvandet holdes kunstigt lavt ved 
pumpning. Området skal spildevandskloakeres.

Udvalget for Fritid og Fællesskab godkendte d. 11-8-2014 at påbegynde et 
lokalplanarbejde for området under titlen ”Lokalplan 1089 for et boligområde Enghaven i 
Juelsminde” efter overstående retningslinjer med et stærkt fokus på klimahåndtering 
indarbejdet i løsninger og disponering af området. Sagen kom ikke videre, idet ansøger 
ikke vendte tilbage. Det blev meddelt ansøger d. 17-11-2014, at sagen blev henlagt 
indtil vi hørte nærmere.

I mellemtiden har Byrådet d. 30-9-2015 vedtaget en risikostyringsplan for Juelsminde, 
og der er opnået ny viden om havvandsstigningernes påvirkning af Juelsminde, men 
også om hvordan havvandsstigningerne sandsynligvis vil påvirke grundvandsspejlet i 
dette område.

På baggrund af en henvendelse d. 26-2-2016 tages spørgsmålet om lokalplanlægning af 
dette område atter op, idet plangrundlaget har ændret sig siden første henvendelse. 
Ejerne ønsker at sætte ejendommen til salg, og spørger til muligheden om at kunne 
etablere en tæt-lav boligbebyggelse frem for en åben-lav boligbebyggelse som oprindelig 
skitseret.
 
Beskrivelse af området og plangrundlaget:
Arealet ligger i landzone og grænser op til at sommerhusområde mod øst og nord, og bo-
ligområder mod vest og syd. Området er omfattet af kommuneplanramme 1.B.06, der 
udlægger arealet til boliger med en bebyggelsesprocent på 30, maks. 2 etager, en be-
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byggelseshøjde på maks. 8,5 m og fremtidigt overfører arealet til byzone. Der er i 
forvejen tæt-lav bebyggelse i nærområdet, og en bebyggelse af denne karakter vil kunne 
passe ind i dette område.

Arealet ligger i kote -0,25 til 0,5, det vil sige ca. i samme kote som havets overflade. Det 
er ligeledes udpeget som klimahåndteringsområde samt lavbundsareal. Grundvandet står 
meget højt i dette område. Arealet er beliggende indenfor Landvindingslaget Søkjærs 
diger, hvor grundvandet holdes kunstigt lavt ved pumpning. Arealet grænser op til en 
kanal, som tømmes til havet via en pumpe, der drives af HSPV A/S. Kanalen skal 
ligeledes kunne vedligeholdes, hvilket vil kræve en bufferzone op til kanalen. HSPV A/S 
har gjort opmærksom på, at vandstanden står højt i området, hvilket kan give problemer 
med afledning af regn- og overfladevand fra områder, der grænser op til kanalen. 

Området er planlagt spildevandskloakeret, hvilket vil sige, at regnvandet skal håndteres 
på egen grund. I skitseforslaget er det foreslået håndteret i et bassin i det nordøstligste 
hjørne af arealet. Selvom jordbunden består af sand, er nedsivningsmulighederne i dette 
område er stort set ikke eksisterende, idet grundvandsspejlet står meget højt, og når der 
er meget overfladevand, er der meget vand i kanalen og endnu mere under 
jordoverfladen, dvs. grundvandsstanden er højere end den plejer. Med placeringen af 
bassin nær kanalen (som betragtes som et vandløb) vil det kræve en udledningstilladelse 
i kombination med nedsivningstilladelse. Hvis der sker udledning til kanalen kan der ske 
opstuvning i kanalsystemet, som kan påvirke de omkringboende, der allerede benytter 
kanalen i dag. 

Området er et af de steder i Juelminde, hvor havvandsstigningerne spiller en afgørende 
rolle, og hvis der ikke laves tiltag, der kan forhindre oversvømmelser, vil arealet og 
området omkring komme til at stå under vand i fremtiden. 

Ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen, i et område hvor skovrejsning er 
uønsket og udpeget som et potentielt naturområde.

Risikostyringsplanen for Juelsminde og ny viden omkring konsekvenserne af 
havvandsstigningerne:
Risikostyringsplanen for Juelsminde beskriver sikringen af Juelsminde mod kysten og de 
forventede havvandsstigninger. Området vil ligesom en stor del af Juelsminde være 
afhængig af forhøjningen af diget, således der ikke kan trænge havvand ind i boligerne. 
Dette område ligger i kote -0,25 til 0,5, hvilket vil sige en smule lavere end det 
omkringliggende område. Hvis havvandet i fremtiden stiger og trænger ind i dette 
område, vil terrænændringer af boligerne eller ej, ikke afhjælpe en evt. oversvømmelse 
af området. 
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Koterne i området er lave og nogle steder under havets overflade.

Administrationen er desuden blevet opmærksom på, at selvom vi sikrer området med et 
dige vil vandtrykket fra havvandet gøre, at grundvandet vil komme til at stå endnu 
højere, idet jordbunden er sand. Det daglige vandspejl forventes at stige med 70 cm 
frem mod år 2100. Selvom grundvandsspejlet holdes kunstigt lavt ved pumpning, og 
pumperne i dag kan følge med, er kapaciteten af pumperne og mængden af vand vigtige 
faktorer at undersøge og klarlægge, hvis vi ønsker at lade området udvikle til boliger. 
Hvor højt forventes grundvandsspejlet at blive, på baggrund af mere nedbør i fremtiden 
og presset fra havvandet på den anden side af diget, og helt præcist hvordan kan regn- 
og overfladevand håndteres således der også undgås oversvømmelser i fremtiden?  

Konklusion: 
Det vil blive meget svært at udvikle boliger her, idet især håndteringen af vandet vil blive 
meget svær at løse. Hvis bebyggelsen hæves vil vi løse lidt på dette areal, men flytte 
problemerne med håndteringen af vand til de omkringboende, samt påføre dem en visuel 
påvirkning. En terrænændring vil ikke løse problemstillingerne om, hvordan 
overfladevandet håndteres.

Handlerum:
- Igangsætte lokalplanlægning af det pågældende projekt ud fra forudsætninger om 

at ovennævnte problemstillinger klarlægges og løses.  
- Nedlægge § 14-forbud og planlægge for en anden anvendelse eksempelvis 

rekreativt område til gavn for de omkringboende.

Kommunikation
Ejer og ansøger orienteres om beslutningen.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015

Indstilling
Administrationen indstiller:
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 at lokalplanlægning af dette område drøftes, og
 at den videre proces besluttes.

Bilag:
Kort
Indstillingsnotat
Illustrationsbilag
Klimakort
Geoteknisk undersøgelse


