
INDGÅET

1 1 FEB.

Hedensted Kommune

Snaptun den

Til Borgmester

Kirsten Therkelsen

Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng.

I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen fredag den

7. februar og borgmester Kirsten Terkelsen den 8. februar om modtagelse af

 fra den nye cykelsti mellem Snaptun og Glud og udlægning af jorden

nede i min eng fremsendes herved en ansøgning.

1. Der ansøges om tilladelse t i l opfyldning af jord (ca. 2.000 m3 oplyst af

Mariane Søgård Jensen) nede i min engs nordvestlige  Området er

markeret med blå kuglepen (bilag 1).

2. Der ansøges om tilladelse t i l at oprense grøften 1-1 med en 3 0/00 stigning

målt fra gennemløbsbrønden ude i Snaptun Strandvej bilag 2, således, at man

rammer underkanten af den bestående rørledning inde i engen (vist i bilag A).

3. Der ansøges endvidere om tilladelse t i l at måtte spule den bestående rørledning

som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

4. Der søges også om tilladelse ti l at måtte spule og reetablere en defekt

drænledning, som Hede selskabet lavede for min far i 1953 (vist i bilag A).

Sagsfremstilling:

Vedr. punkterne 2, 3 og 4 har der ikke været mulighed for at lave en løbende

vedligeholdelse på grund af  vandstand inde i engen. Når vandstander inde i 

engen er steget, hænger det sammen med det udløb der var i  er lukket t i l , da

havbunden i Horsens  stille og roligt har hævet sig, således at det oprindelig

udløb ud i  blev dækket t i l .

Mine to naboer har i gennem tidens løb lavet mange nødløsninger, for at blive f r i for

vand i haven.



Der har gennem tidens løb været indkaldt ti l mange møder mellem de tre

( Martrikel nr. 9 c m.  9 n og 12 k, ligeledes har Tøndballegård også deltaget i 2 

møder ) Juelsminde kommune og  Amt. Desuden har der været kontakt

mellem Juelsminde kommune og farvandindspektoratet - kystindspektoratet, alle de

offentlige instanser har været enige om, at den bedste løsning for alle parter ville

være at udløbet kom med i regnvandsledningen, når kloaknettet blev sepereret, På et

tidspunk foråret 97 var vandstanden 1,20 over den naturlige  som det

også fremgår af Ole Jensen brev t i l Juelsminde kommune indgået den 22 juli 97.

Den 2. august  om formiddagen kom Jørgen Juul Hansen forbi min dør og

bekendtgjorde, at vi var blevet tilkoblet regnvandsledningen og mine kvaler med

vand i engen var slut.

V i aftalte, at Jørgen Juul skulle anmode Hedensted Kommune om, at der blev

indkaldt t i l møde. Se bilag 3. Dette møde er aldrig blevet holdt, af hvilken årsag jeg

ikke kender noget t i l .

På grund af min operation i ryggen har det ikke været muligt for mig på så kort tid at

finde og sorterer de ca.  sider, som jeg har liggende med indkaldelse t i l møder og

referater omkring de møder, der har været gennem tidens løb. Såfremt det er

nødvendig for sagens videre behandling, står jeg naturligvis t i l rådighed med yderlige

informationer.

Med venlig hilsen

Vagn Nielsen

Høj ballevej 3 Snaptun

 Juelsminde









DET DANSKE HEDESELSKABS

Mose- og Engafdelingen

 Snaptun "by

Glud sogn -  herred - Vejle amt.

 pr . Horsens.

Beskrive lse  overslag.

Det  a r e a l er et engstykke på ca.o ,5 ha l ige syd for

 er meget vandlidende på grund af  og b e s t å r overvej-

ende af lermuld på lerunderlag . A f l ø b e t sker t i l en åben

der er gode fa ldforhold . Dræningen  v i s t på kortet og med

de a n f ø r t e  Rørene ska l svare t i l D .S . 4o3 . Dybden af

ledningerne er angivet med bundkoter på kortet .

Udgiften ved  med de gældende p r i s e r på

rør og jordarbejde omtrent s t i l l e s ig som f ø l g e n d e overslag v i s e r :

9o s tk .8 cm rør a 316 k r . pr .  s tk . 28,44 k r .

 6,5  2o9 229,9o " - 258,34 kr .

 og t i l d æ k n i n g af

6o  ledning a l , 7 o k r . pr .  lo2 ,oo k r .

335 * l , 6 o

Udgifter i h e n h . t i l f er ie loven  "  663 ,00 k r .

Andre og  udg i f ter 28,66 " 

 og t i l s y n 7 5 , 0 0 " 

 k r .

d.  1953.

 • 



LANDBRUGSMINISTERIET
EJENDOMS- OG

(Grundforbedringsafdelingen)
Torvegade  K. ,  c. 1371 - 7131 - 7748.

Ny  F. J . nr. 33859

Kobenhavn, den  (Bedes

 ftUfj. sag

Under henvisning til Deres gennem grundforbedringsudvalget hertil indsendte

andragende om tilskud i henhold til lov nr. 240 af 25. april 1949 om grundforbed-

ring med tillæg meddeles, at landbrugsministeriet bevilger Dem et tilskud på indtil

 kr.  dræning på den Dem tilhørende ejendom  nr.

Snap tun , Glud s o g n .

 til en trediedel af den arbejdsløn, som
udbetales  arbejdere der ved antagelsen til arbejdet var arbejdsløse og anmeldt
som ledige  den offentlige arbejdsanvisning, og som derfra er henvist til det

 arbejde.

Lige med nævnte arbejdere kan efter landbrugsministeriets nærmere bestem-

melse stilles arbejdere, som i umiddelbar fortsættelse af et tidligere af grundforbed-

 omfattet arbejde atter bliver beskæftiget ved sådant arbejde, hvis

 til det første arbejde var arbejdsløse og anmeldt som ledige til

den offentlige arbejdsanvisning, og som derfra er henvist til det pågældende arbejde.

Ved antagelsen til arbejdet bør fortrinsvis komme i betragtning familiefor-
sørgere og sådanne, som har forsikret sig mod arbejdsløshed.

i  vederlægges med den betaling, der
henhold  overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdere måtte være fastsat for

 arbejde, eller, hvor sådan overenskomst ikke foreligger, da efter overens-
komst mellem de pågældende arbejdsgivere og arbejdere.

«, •  tindet beregnet som svarende til en trediedel af udgifterne
 af drænrør og andre rør, forsåvidt der ikke for rørene er betalt højere

 der er beregnet i det af grundforbedringsudvalget godkendte overslag
og forsåvidt der anvendes rør, der svarer til de af Dansk Standardiseringsråd god-
kendte normer.

Det samlede tilskud, der ikke kan overstige det nævnte beløb af

 når man fra det  grundforbedrings-

 opgørelse over udgifterne

-

 være at udføre forsvarligt i overensstemmelse med den god-

kendte  under tilsyn på Deres bekostning af en af det pågældende grundfor-

 udnævnt sagkyndig og må være fuldført  1 år fra

 arbejdets gennemførelse, vil tilskudet
blive udbetalt direkte til långiveren som ekstraordinært afdrag på lånet.

i  skal i god tid inden arbejdets påbegyndelse
1 udfyldt stand tilsendes den offentlige arbejdsanvisning.

De med andragendet fulere  faw



Under henvisning til Deres gennem grundforbedringsudvalget hertil indsendte

andragende om tilskud i henhold til lov nr. 240 af 25. april 1949 om grundforbed-

ring med tillæg meddeles, at landbrugsministeriet bevilger Dem et tilskud på indtil

307 kr. til dræning på den Dem tilhørende ejendom  nr.

Snap tun , Glud sogn .

Tilskudet er beregnet som svarende  en trediedel af den arbejdsløn, som
udbetales til arbejdere, der ved antagelsen til arbejdet var arbejdsløse og anmeldt

som ledige til den offentlige arbejdsanvisning, og som derfra er henvist til det
pågældende arbejde.

Lige med nævnte arbejdere kan efter landbrugsministeriets nærmere bestem-

melse stilles arbejdere, som i umiddelbar fortsættelse af et tidligere af grundforbed-

ringslovgivningen omfattet arbejde atter bliver beskæftiget ved sådant arbejde, hvis

de ved antagelsen til det første arbejde var arbejdsløse og anmeldt som ledige til

den offentlige arbejdsanvisning, og som derfra er henvist til det pågældende arbejde.

Ved antagelsen til arbejdet bør fortrinsvis komme i betragtning familiefor-
sørgere og sådanne, som har forsikret sig mod arbejdsløshed.

Det er derhos en betingelse, at arbejdet vederlægges med den betaling, der

i henhold til overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdere måtte være fastsat for

tilsvarende arbejde, eller, hvor sådan overenskomst ikke foreligger, da efter overens-
komst mellem de pågældende arbejdsgivere og arbejdere.

Endvidere er tilskudet beregnet som svarende  en trediedel af udgifterne

til indkøb af drænrør og andre rør, forsåvidt der ikke for rørene er betalt højere

pris end den, der er beregnet i det af grundforbedringsudvalget godkendte overslag,

og forsåvidt der anvendes rør, der svarer til de af Dansk Standardiseringsråd god-
kendte normer.

Det samlede tilskud, der ikke kan overstige det nævnte beløb af

 kr., vil blive udbetalt, når man fra det pågældende grundforbedrings-
udvalg har modtaget en af den tilsynsførende udfærdiget opgørelse over udgifterne
ved arbejdet.

Arbejdet  være at udføre forsvarligt i overensstemmelse med den god-

kendte plan under tilsyn på Deres bekostning af en af det pågældende grundfor-

bedringsudvalg udnævnt sagkyndig og må være fuldført inden 1 år fra dato.

Såfremt lån med fortrinsret ydes til arbejdets "gennemførelse, vil tilskudet
blive udbetalt direkte til långiveren som ekstraordinært afdrag på lånet.

Vedlagte 2  skal i god tid inden arbejdets påbegyndelse
i udfyldt stand tilsendes den offentlige arbejdsanvisning.

De med andragendet fulgte bilag følger hoslagt tilbage. De t b e m æ r k e s , a t d e t e r

P. M. V .

E . B .

Hr. g å r d e j e r Albert
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Vagn Nielsen

Fra: "Jørgen Juul Hansen" <Juul.Hansen@Hedensted.dk>
Til: "Peder Nygaard" <peder.nygaard@hedensted.dk>; "Michael Laursen"

<Michael.Laursen@Hedensted.dk>
Cc: <snaptunfrugtplantage@profibermail.dk>
Sendt: 2. august
Emne:  fra eng
Hej Peder og Michael
Jeg har d d talt med Vagn Nielsen, Snaptun om afløb fra dennes eng ved Snaptun Strandvej.
Vi har i forbindelse med kloakering af området sørget for afløb til det nye regnvandssystem  Snaptun
Strandvej.
Der er nu frit afløb mod øst til havet ( Hjarnøsund ) via ny havledning.
Vagn Nielsen nævner at en nabo, som har oprensningspligt af den fælles private  som biledes
den førnævnte nye afløbsledning, påtænker at bygge nyt og at der inden det sker, er behov for at fa en aftale
om vedligeholdelse  på længere sigt.
Jeg skal anmode om, at Hedensted Kommune, Natur og Miljø foretager det videre fornødne  sagen.
Jeg er naturligvis gerne behjælpelig med faktuelle tekniske oplysninger og andet der måtte være brug for
sagsbehandlingen.

med venlig hilsen
Jørgen Juul Hansen

Hedensted Spildevand A/S

e-mail

18-08-2013


