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Overskrift
Høring i forbindelse med udvidelse af Snaptun Erhvervshavn, Havnevej 20, Snaptun, 
7130 Juelsminde

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til høringssvar til Trafikstyrelsen i forbindelse med 
ansøgning om udvidelse af Snaptun Erhvervshavn. 

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Firmaet A1 Consult, har på vegne af Snaptun Havn, søgt om tilladelse til at udvide 
Snaptun Erhvervshavn hos Trafikstyrelsen. En udvidelse af en havn kræver tilladelse 
efter havneloven som administreres af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen skal screene 
projektet for VVM og vurdere om det er VVM-pligtigt samt vurdere om projektet kan 
påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse beskyttede arter. 
Trafikstyrelsen har i denne forbindelse sendt projektet i høring hos relevante 
myndigheder, herunder Hedensted Kommune.

Snaptun Havn vil gerne udvide havnen med flere kajmeter på matr. nr. 44a og 45 Østrup 
By, Glud (bilag 1). Projektet omfatter etablering af en kajindfatning ind mod 
havnebassinet og etablering af en ny pier syd for havnen. Udvidelsen af havnen 
påtænkes udført i 2 etaper – se bilag 2.

Det ansøgte projekt ligger i landzone og delvist indenfor rammen 1.L.07 der udlægger 
området til landsby. Der er ikke nogen lokalplan for området. I Hedensted Kommuneplan 
2013-2025 er området udpeget som særligt værdifuldt landskab, større uforstyrrede 
landskaber og klimahåndteringsområde. Projektet ønskes udført i kystnærhedszonen, 
inden for strandbeskyttelseslinjen og i kulturmiljø nr. 137 ”Snaptun Kystby”. Langs 
erhvervshavnen er der etableret en natursti som binder området sammen. Der er 
endvidere registrerede fortidsminder inden for området og i havneudvidelsen er i 
umiddelbar nærhed til Natura 2000 nr. 56.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at den ansøgte udvidelse blandt andet 
vil betyde, at der arbejdes videre med:
- et kommuneplantillæg
- en lokalplan
- en vurdering af anlæggets påvirkning af Natura-2000-områder eller bilag IV arter i 
området
- en vurdering af det opgravede materiale fra udvidelsen i forhold til evt. forurening
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Administrationen har sendt et høringsvar til Trafikstyrelsen, hvori der gøres opmærksom 
på ovenstående punkter samt en bemærkning om, at høringen også bør sendes til 
Horsens Kommune i forbindelse med muligt ændrede strømningsforhold i fjorden, til Glud 
Museum og Horsens Museum i forbindelse med de registrerede fortidsminder.

Kommunikation
Høringssvar er meddelt Trafikstyrelsen

Lovgrundlag
 Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, § 13 stk. 2 og § 24
 Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, §§ 23c 

og 24
 Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 

LBK nr. 939 af 3. juli 2013, § 3.
 Habitatbekendtgørelsen Bek nr 408 af 1. maj 2007
 VEJ nr. 9702 af 20. oktober 2008 Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen 

Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning
 LBK nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven), 

kapitel 9
 LBK nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse, § 27, stk. 2 

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
Til drøftelse


