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Hedensted Kommune Kollen den 1. januar 2017

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Att.: Simon T. Jensen

Høringssvar til naboorientering om landzoneansøgning til 447 m2 spejderhytte med efterfølgende 
nedrivning af den eksisterende ejendom på adressen Kollen 17. Jeres jr. Nr. 01.03.03-P19-105-16.

Tak for orienteringen. Vi synes det er glædeligt, at FDF har fundet midler til at forny hytten på Kollen 17. 

Med projektet skal hytten tilsyneladende udvides med ca. 60% fra ca. 280 m2 til 447m2. Vi kan ikke 
vurdere, om den påtænkte udvidelse modsvarer det behov FDF i Torsted har for en hytte. Hytten anvendes 
imidlertid allerede i dag af mange forskellige organisationer, grupper og enkeltpersoner fordelt over hele 
året. Hytten udlejes altså til vidt forskellige formål, og jf. hjemmesiden hytten-kollen.dk med et maksimalt 
antal deltagere på 30. Deltagerbegrænsningen begrundes med ønsket om at give lejerne en god oplevelse, 
samt af hensyn til hus og omgivelser, herunder naboer.

Af den fremsendte naboorientering fremgår den påtænkte placering af en ny ”hytte”, samt en visualisering 
af hvorledes ”hytten” vil blive indpasset i landskabet. Forslaget til placering af ”hytten” er meget præcis, 
hvorimod visualiseringen skaber usikkerhed. Det ser ud som om bygningen placeres i et helt fladt landskab, 
og det er der ikke tale om i virkeligheden. Visualiseringen tager tilsyneladende ikke højde for det reelle 
niveauspring på 3-5 meter fra den nuværende sportsplads til skoven bagved. Vi savner: 

 En begrundelse for udvidelsen af ”hytten”. 
 En klar tilkendegivelse af i hvilket niveau (kote) ”hytten” tænkes opført.
 En klar tilkendegivelse af hvad ”hytten” fremover skal anvendes til (hvad, hvem, hvor mange, hvor 

tit, hvornår).

Det er vores oplevelse, at den brede udlejning og anvendelse af Kollen-hytten allerede i dag medfører en 
række gener. Ikke altid, og ikke hver gang – og stort set aldrig når spejderne bruger hytten - men med 
jævne mellemrum. Det drejer sig først og fremmest om: 

 Høj til meget høj musik, skrig og sk(r)ål, dag, aften og nat.
 Intensiv og hurtig trafik på den private fællesvej ”Kollen”.
 Der er tale om gener på 2 niveauer, dels den faktuelle gene fx støjen, dels irritationen over at blive 

generet, over at skulle agere som den irriterede nabo overfor lejere eller udlejer.

Desuden oplever vi en tiltagende træghed fra FDF Torsted til at bidrage til vedligeholdelsen af den private 
fællesvej.
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Områdets særlige kendetegn

Langs den private fællesvej ”Kollen” ligger en række små ejendomme. De er udstykket frem mod slutningen 
af 1800-tallet. Hensigten har vel været, at fastholde landarbejdere i området som sæson-arbejdskraft på de 
større landbrug, men nu som selvejende bønder. En af indsatserne for at fastholde arbejdskraft på landet i 
en tid hvor industrialiseringen og efterspørgslen efter arbejdskraft tog fart. Ejendommene ligger ydmygt 
placeret i landskabet nord for Urlev Å. Her er jorden nemlig generelt af varierende og ringe beskaffenhed. 
Byggestilen har tilsvarende været præget af de ringe kår – dårlige materialer og generelt fattigt byggeri.  

Forslag til overvejelser i forbindelse med landzone- og byggegodkendelser

Med en helt ny og moderne hytte på Kollen 17 imødeser vi at hytten anvendes oftere, og af flere. Derfor 
foreslår vi:

 At hyttens størrelse tilpasses den fremtidige anvendelse.
 At hyttens anvendelse fremover tilpasses / reguleres, så støjgener fra gæster undgås.
 At den private fællesvej optages som offentlig vej. Alternativt, at der oprettes et vejlaug, at der 

fastsættes en vejstandard og en udgiftsfordeling for vejens vedligeholdelse.
 At den nye spejderhytte placeres ydmygt i landskabet – med en sokkelkote i niveau med den 

nuværende sportsplads.
 At anvendelsen af den nyligt opstillede container indtænkes i det fremtidige byggeri. 

Med venlig hilsen

Jeanette Lüscher / Niels Rauff

Kollen 24

8722 Hedensted
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Kollen, d. 29. december 2016 

 
Hedensted Kommune 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
Att.: Simon T. Jensen 
 

Høringssvar vedr. sag nummer 01.03.03-P19-105-16 (447 m2 spejderhytte, Kollen) 

Først vil vi gerne udtrykke vores opbakning til, at en ny spejderhytte opføres. Vi synes, det har 

stor værdi, at børn, unge og voksne også fremadrettet kan have glæde af den natur og de 

muligheder, der ligger på og omkring Kollen.  

Som naboer er der dog nogle perspektiver, som vi ønsker taget i betragtning, før en endelig 

tilladelse gives. 

Vi har det seneste år oplevet en relativ hyppig udlejning af den nuværende hytte, hvilket på 

mange måder er positivt. Dog har vi ofte måttet gå op til lejerne; i nogle tilfælde bede dem 

skrue ned for meget høj musik spillet for åbne vinduer, i andre tilfælde bede dem blive uden 

for de omkransende og dyrkede arealer. Når vi er kommet derop, har det været meget 

forskellige arrangementer, der har været i gang – herunder desværre også private 

ungdomsfester og noget der lignede rustur for nye studerende. Det er vores indtryk, at hytten 

for nogle lejere anvendes mere som et forsamlingshus end en spejderhytte i et naturskønt 

område, hvilket vi som naboer til hytten selvfølgelig ikke ønsker. Ved opførelsen af en ny hytte 

er vores frygt, at det bliver endnu mere attraktivt for folk med andre interesser end blot nogle 

rolige og lærerige døgn i naturskønne omgivelser at leje hytten. 

Vi ved fra hyttens bestyrelse, at de efter vores henvendelser har ændret i lejekontrakten, 

således at det nu skulle være fremhævet tydeligt, at høj musik og færden på de dyrkede og 

private arealer uden for hyttens areal ikke må finde sted. Det er et godt tiltag, men vi har 

erfaret at nogle grupper af lejere stadig ”overser” disse regler. 

Måske er der jf. ovenstående behov for en grundigere forventningsafstemning mellem hytten 

og potentielle lejere, inden den endelige lejekontrakt kan underskrives, samt nogle klare 

retningslinjer for, hvilke formål hytten ikke kan lejes til (herunder rusture, ungdomsfester og 

andre private arrangementer, der lige så godt kunne foregå i et forsamlingshus). Det bør i 

vores optik fremgå tydeligere på hjemmesiden (www.hytten-kollen.dk), hvilke grupper 

spejderhytten primært udlejes til – lige nu står der blot ”Hytten udlejes i dag til mange 

forskellige formål, også til private”. I øvrigt ser vi et behov for på bedre vis at afgrænse hyttens 

areal, således at man ikke først skal studere et kort for at vide, hvor man må gå, men ganske 

enkelt bliver mødt af en form for markering, hvortil man må færdes. 

Vi har et stort ønske om et dialogmøde med hyttens bestyrelse i forbindelse med en eventuel 

opførelse af en ny hytte. Desuden mener vi, at en løbende dialog er vigtig, da et samarbejde er 

altafgørende for, at udlejning og brug af hytten bliver en god oplevelse for alle parter. 
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Vi ønsker FDF held og lykke med projektet og håber, at opførelsen af en ny spejderhytte må 

lykkes for dem, så masser af børn og unge stadig kan få oplevelsen af naturen på tætteste 

hold; bruge den, mærke den og lære at passe på den. 

Med venlig hilsen, 

Agnete og Rasmus Byriel Ravndahl 
Kollen 20 
8722 Hedensted 
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      Hulvadsvej 34, Spettrup

    8722 Hedensted.
    Tlf. 75 65 20 35  
    E-mail:damsbo.urlev@hotmail.com
    SE. Nr. 14 94 91 78

   Den 28. december 2016

Høringssvar vedr. sag nr. 01.03.03-P19-105-16
447 m2 Spejderhytte, Kollen 17, Nr. Aldum, 8722 Hedensted.

Jeg vil ønske for FDF/Kollenhytten at det må lykkes at få bygget en ny hytte til afløsning for den 
gamle. Det idebetonede børne- og ungdomsarbejde har brug for gode faciliteter. En ny hytte vil 
være et godt udgangspunkt for at børn, unge og voksne fortsat kommer ud i naturen – oplever den 
og lærer lidt om livet på naturens præmisser. 

Så grundlæggende opbakning til byggeprojektet herfra. 

Der er dog en ting som bør sikres før tilladelsen gives. Gennem de sidst 10 – 15 år er det vores ind-
tryk at hytten i stigende grad har været lejet ud til alt muligt andet end foreningsaktiviteter, lejre 
eller andre arrangementer afholdt af FDF eller andre idebetonede foreninger. Disse private arrange-
menter, ungdomsfester og rusture (eller hvad det er) har ofte meget lidt respekt for omgivelserne. 

Der er en aftale om at Kollenhyttens lejere må anvende den af mine plantager som hænger fysisk 
sammen med hyttens egen beplantning mod at man på intet tidspunkt af året færdes på agerjorden 
eller i de mindre plantager/beplantninger som ligger i denne. Det er landbrugets, naturens og dyreli-
vets område. Aftalen bliver ofte tilsidesat af disse ”andre” lejere, som er i Kollenhytten af helt andre 
årsager end muligheden for oplevelser i naturen. Og måske regner de ikke med at skulle vende til-
bage senere, så ”skidt med konsekvenserne”.

Med en ny hytte vil interessen fra andre lejere end primærgrupperne helt sikkert vokse. Derfor bør 
byggetilladelsen gives på betingelse af at Kollenhytten primært bruges af målgruppen; det ide-
betonede foreningsarbejde.
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Det kunne f.eks. konkretiseres og styres med retningslinjer for brug af hytten (se nedenfor) og at det 
af lejekontrakten skal fremgå hvad lejeren skal bruge hytten til (så man ikke bag efter bliver overra-
sket over hvad hytten har været brugt til). 

Hytten kan bruges af: 
* det idebetonede foreningsarbejde.
* lignende grupper med naturaktiviteter som formål for opholdet (f.eks. offentlige institutioner)
* voksne ledere, faste medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, i FDF kredsen som ejer og driver 
   hytten samt dem der står for driften af denne, til private arrangementer (som ”goodwill” og denne 
   gruppe vil normalt have en stor grad af ansvarsfølelse).

Hytten kan ikke bruges:
* af private uden fast tilknytning til Kollenhytten (jf. ovenstående).
* til ungdomsfester
* rusture o.lign.

Som nabo kunne jeg i øvrigt godt ønske mig en regelmæssig dialog med bestyrelsen for Kollenhyt-
ten, f.eks. ved et møde hvert andet år.

Under den forudsætning giver jeg min fulde opbakning til projektet. Der er i høj grad brug for at 
børn, unge og voksne kommer ud i naturen og oplever den på nært hold; den flotte stjernehimmel i 
det mørke landskab, rævens hyl om natten, træer og vilde planter, lejrbål og leg.

Jeg vil følge projektet med interesse og ønsker FDF held og lykke med opgaven.

Venlig hilsen

Søren Damsbo
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Fra: Anders Horsbøl Nielsen VejleMuseerne Kultur og Fritid Vejle Kommune [ANHOR@vejle.dk]
Til: Post Bygge- og Erhvervsservice [Byg@Hedensted.dk]
Cc: Simon Tinghøj Jensen [Simon.T.Jensen@Hedensted.dk]
Sendt dato: 22-12-2016 13:52
Modtaget Dato: 22-12-2016 13:52

Vedrørende: SV: Brev fra kommunen: BYG Landzone Naboorientering [Ref.nr.=0452a1ff3526404aa703ef83ef0d5ef2] (vores:
19.03.17-P20-409-16, jeres 01.03.03-P19-105-16)

Vedhæftninger: Signaturbevis_2579.txt

Til Hedensted Kommune 

VejleMuseerne har følgende bemærkning til ansøgningen om opførelse af nyt spejderhus på Kollen 17, Nr. Aldum Kolle. 

Umiddelbart nordvest for spejderhuset har der på selve bakken "Kollen" ligget en gruppe bestående af 6 gravhøje. Når man kigger på
landskabet kunne det netop være på denne mindre bakke, hvor det gamle spejderhus ligger, og det nye skal opføres, at man også i
stenalder og bronzealder kunne have haft huse liggende. VejleMuseerne må derfor anbefale, at der gennemføres en mindre
arkæologisk forundersøgelse efter reglerne i museumslovens §26. En sådan forundersøgelse vil være gratis for bygherre at få udført
og vil på et tidligt tidspunkt kunne afklare om her er et problem. 

Venlig hilsen 

Anders Horsbøl Nielsen 
Museumsinspektør, arkæolog 

Kontor: 
Spinderihallerne, Spinderigade 11E 

Direkte: +4521435910 
anhor@vejle.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Museerne Webpost brugere Webpostbruger Vejle Kommune 
Sendt: 20. december 2016 11:54 
Til: Mads Ravn VejleMuseerne Kultur og Fritid Vejle Kommune ; Charlotta Lindblom VejleMuseerne Kultur og Fritid Vejle Kommune ;
Anders Horsbøl Nielsen VejleMuseerne Kultur og Fritid Vejle Kommune 
Emne: VS: Brev fra kommunen: BYG Landzone Naboorientering [Ref.nr.=0452a1ff3526404aa703ef83ef0d5ef2] 

Hej Anders, Lotta og Mads 

Videresendt fra hovedmailen. 

Hilsen 
Gitte 

________________________________________ 
Fra: Sikker post til Vejle Kommune Vejle Stadsarkiv Økonomi Vejle Kommune 
Sendt: 20. december 2016 09:01 
Til: Museerne Webpost brugere Webpostbruger Vejle Kommune 
Emne: VS: Brev fra kommunen: BYG Landzone Naboorientering [Ref.nr.=0452a1ff3526404aa703ef83ef0d5ef2] 

Videresendt fra Sikker Post 

Venlig hilsen 
Vejle Stadsarkiv 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk] 
Sendt: 19. december 2016 16:31 
Til: Sikker post til Vejle Kommune Vejle Stadsarkiv Økonomi Vejle Kommune 
Emne: Brev fra kommunen: BYG Landzone Naboorientering [Ref.nr.=0452a1ff3526404aa703ef83ef0d5ef2] 

Den vedhæftede e-mail er blevet behandlet af Sikker E-mail Postkasse. 8
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Modtaget af Sikker E-mail Postkasse: 19-12-2016 16:31:02,385 CET 

Sikkerhedskontrollen af e-mailen gav følgende resultat: 

Fortrolig (krypteret): Ja 
Digital signatur: Gyldig 
signatur verificeret: 19-12-2016 16:31:02,744 CET 

Virksomhedscertifikat 
Navn : E-BOKS A/S - e-Boks indgaaende 
CVR : CVR:25674154 

Bemærkning: 

Øvrige oplysninger: 

Krypteringstilstand: 
transport nøgle krypteret med: 1.2.840.113549.1.1.1 2048 bit 
data krypteret med: 1.2.840.113549.3.7 192 bit
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
CN=Vejle Kommune - Hovedpostkasse + SERIALNUMBER=CVR:29189900
-UID:1165921005577, O=Vejle Kommune // CVR:29189900, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Thu Dec 22 13:52:20 CET 2016
Dato for signaturkontrol      : Thu Dec 22 13:52:24 CET 2016

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen u�ndret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja
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