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Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde - Støjgenerny lokalplan 

 

Som advokat for Mads Ravnsborg, der ejer ejendommen Klakring Stationsvej 3, 7130 Juelsminde, 

retter jeg henvendelse til Hedensted Kommune vedrørende ejendommen Gammelgårdsvej 4,  

7130 Juelsminde, hvor kommunen overvejer, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, således at 

det bliver muligt at drive diskotek på ejendommen Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde.  

 

Den 10. juni 2017 blev der afholdt en fest på Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde, med henblik 

på, at kommunen kunne foretage støjmålinger, og såvel min klient som andre naboer kunne 

konstatere, at støjbelastningen den 10. juni 2017 var mindre end ved de tidligere fester. 

 

Selvom det var tilfældet, fremgår det af kommunens støjmålinger, at støjbelastningen overskred 

det tilladte støjniveau for området. Dette giver mig anledning til at fremhæve, at ejeren af 

Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde, allerede i forbindelse med den første tilladelse fra 

kommunen blev gjort opmærksom på de støjkrav, der er gældende for området.  

 

Det bemærkes i den sammenhæng, at den uretmæssige støjbelastning over for mine klienter og 

andre naboer har stået på i perioden 2012 – 2017.  

 

Min klient har i denne lange periode måtte leve med en pressedækning, der tydeligt har været til 

fordel for ejeren af Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde, ligesom der har kørt en hetz på de 

sociale medier mod min klient (opfordringer til at ”give fingeren” og dytte, når personer er kørt forbi 

ejendommen, hvilke opfordringer er blevet fulgt). Min klient ønsker en afslutning på sagen, og 

disse personlige konsekvenser, således at området kan blive anvendt i overensstemmelse med 

den eksisterende lokalplan.  

 

Hedensted Kommunes overvejelser om en ny lokalplan giver anledning til at vurdere, hvorvidt 

Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde, er hensigtsmæssig placering af et diskotek. Det er min 

klients opfattelse, at det ikke er tilfældet, idet et diskotek ikke bør ligge i et industrikvarter.  

 

Min klient vil i den sammenhæng fremhæve, at der i hverdagene er en stor støjbelastning fra 

aktiviteterne i industriområdet, herunder særligt genbrugspladsen. Disse aktiviteter foregår dog 

primært inden for normal arbejdstid, hvorfor der ikke er en stor støjbelastning om aftenerne og i 

week-enderne. Dette vil blive ændret med ny lokalplan, der giver mulighed for diskotek, idet 
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støjbelastningen herfra særligt vil være om aftenerne og i week-enderne, hvorfor der samlet vil 

være tale om en stor støjbelastning.  

 

Endelig vil en eventuel ny lokalplan være udtryk for, at der bliver vedtaget en lokalplan af hensyn til 

ejeren af en enkelt ejendom. Dette bør ikke ske, idet formålet med en lokalplan bør være at sikre 

de overordnede rammer for et større område.  

 

Jeg skal anmode om, at nærværende brev indgår ved den politiske behandling af sagen.   

 

 

Med venlig hilsen 

Saxo advokater 
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