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Fra: Anne-Marie Jensen [mailto:annemariejensen1@gmail.com]  
Sendt: 1. februar 2015 12:15 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn 

Til Hedensted kommune 

Hermed gør undertegnede indsigelse mod det planlagte byggeri på Snaptun havn i forbindelse med byggeri 
af et kajak klubhus med tilhørende bådeskur. 

Området her ved, og på, havnen i Snaptun rummer en stor herligheds værdi for os der bor på/ved havnen og 
for stedets betydning for tiltrækning af turister. I forvejen er der givet tilladelse til opførelse af  privat 
boligbyggeri på havneområdet til ejerne af Havnegrillen. derudover har vi selve Havnegrillen/Sejlklubbens 
bygning. På den anden side af færgelejerne har vi 1 bygning til Havnekontor, 2 bygninger til lager samt 
minimum 1container til Havbruget. Derfor er det en bekymring at selve havneområdet vil komme til at ligne 
en 3 længet gård, med afspærring af udsigt på 3 sider, såfremt kommunen fastholder de nye byggeplaner til 
Kajakklubben. Dette vil ødelægge hele områdets herligheds værdi og charme, samt stedets frie udsyn mod 
blandt andet Alrø, Borre Knob og Vorsø der vil blive forstyrret af det omtalte byggeri.  

Med venlig hilsen, Anne-Marie Jensen. Havnevej 13,2. Snaptun. 7130 Juelsminde. 

Nr. 1



1

Lene Stegemejer

Fra: Merete Garic
Sendt: 3. februar 2015 11:54
Til: Lene Stegemejer
Emne: VS: Klubhus Snaptun kajakklub

Journaliseret: X
JournaliseretInfo: 03-02-2015 11:59:51|DDKOM\lene1404

 
 
Med venlig hilsen  
 
Merete Garic 
Planlægger 
 
By og Landskab 
Tjørnevej 6, 7171 Uldum 
Merete.Garic@Hedensted.dk 
 
www.hedensted.dk 
D: +4579755689 
T: 79755000 
 

 
 

 
Fra: Djonni Skoubo [mailto:djonni.skoubo@gmail.com]  
Sendt: 3. februar 2015 10:50 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Klubhus Snaptun kajakklub 

Kommentar vedr. klubhuset 

Jeg vil gerne først byde velkommen, mennesker er som regel glade og smilende når de er på havnen, og 
nyder sol vand og naturen her. 
Min kommentar går ikke så meget på klubhuset, dog forstår jeg ikke hvorfor man ikke har bibeholdt den 
oprindelige placering bag sejlklubbens klubhus, og med en gangareal til teressen på sydsiden. 
Den nye placering tager de nyanlagte parkeringspladser og da det i forvejen er et sand kamp for pladser hver 
sommer, vil de der kan, komme før. Udover de pladser som byggeriet tager, skal medlemmerne jo også 
finde plads til parkering. 
Så for at bibeholde de glade smil på havnen anbefaler jeg at parkerings problemerne løses, før byggeriet 
påbegyndes.  

  

--  
Med venlig hilsen 

Djonni Skoubo 
Havnevej 19 a + b - Snaptun 
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                                                                                                 Snaptun d.1.Februar 2015.

Til Hedensted Kommune                                
Fritid og Fællesskab
Tjørnevej 6
7171 Uldum
byoglandskab@hedensted.dk

Bemærkninger til sagen om tilladelse til opførelse af klubhus til Snaptun Kajakklub. 
Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14.

Som ejer af matrikel 11al Snaptun Strandvej 1, Snaptun, har vi følgende kommentarer til 
landzoneansøgningen, som vi ser vil have følgende konsekvenser for os :

- Den nye placering af kajakklubhuset vil reducere vores primære udsigt fra vores hus 
væsentligt. Som det er nu, har vi udsigt over en del af Hjarnø Sund samt størstedelen af 
Snaptun Lystbådehavn. Den nye placering vil stort set berøve vores hus hele udsigten til 
lystbådehavnen. En udsigt vi sætte stor pris på og som er et stort plus for vores hus. Den 
tidligere placering af kajakklubhuset i forl¾ngelse af sejlklubbens klubhus Þnder vi meget 
mere hensigtsmæssig, idet placeringen der vil give en større helhed i den samlede 
bebyggelse på havnen, samt bibeholde vores nuværende udsigt. Vi undrer os meget over 
den nye placering, idet vi er bekendte med, at sejlklubben har tilbudt kajakklubben en del af 
deres jord, så kajakklubhuset kunne være i forlængelse af sejlklubbens klubhus.

- Den nye placering vil også få store konsekvenser for langtid-parkeringspladserne på Snaptun 
Havn, idet antallet af disse vil blive reduceret væsentligt. Der er i forvejen er kæmpe problem 
med parkering på Snaptun Havn i sommermånederne, og dette problem vil med den nye 
placering tiltage væsentligt. Som parkerings- situationen er allerede nu, er der til tider så 
mange biler parkeret på vores private fællesvej, at det hindre os kørsel til og fra vores 
matrikel.

- Sidst men ikke mindst ligger der en gammel aftale mellem Hedensted Kommune og Snaptun 
Sejlklub + Glud og Omegns Borgerforening, hvor de to foreninger tilsammen indbetaler 
25.000kr til kommunen til erhvervelse af arealet vest for Snaptun Sejlklub. Dette for til 
gengæld at kunne udvide langtidsparkeringspladsen samt kunne friholde arealet : " til 
friarealer ved Snaptun Lystbådehavn". På baggrund af denne aftale mener vi derfor ikke af 
der kan bygges på arealet.

Vi synes bestemt kajakklubben har sin berettigelse ved vandet, og vi har intet imod kajakroerne, 
som vi opfatter som et stilfærdigt folkefærd. Vi sætter dog spørgsmålstegn ved, om så stort et 
klubhuset, der jo kan huser et meget stort antal medlemmer, overhovedet kan og skal presses 
ind på Snaptun Havn, der i forvejen er belastet til bristepunktet.

Med venlig hilsen
Jane og Stig Wittrup
Snaptun Strandvej 1
Snaptun
7130 Juelsminde.
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Vedhæftet:

- Den gamle korrespondance mellem Hedensted kommune og Snaptun Sejlklub/ 
Borgerforeningen omkring indbetaling af beløb samt anvendelse af arealet vest for 
sejlklubben.



Vedhæftet:

- Den gamle korrespondance mellem Hedensted kommune og Snaptun Sejlklub/ 
Borgerforeningen omkring indbetaling af beløb samt anvendelse af arealet vest for 
sejlklubben.
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     Rask Mølle, 27-01-15 

 

 

 

 

Til: 

Fritid og Fællesskab 

Hedensted Kommune. 

Bemærkning til sagsnr. 01.03.00-P19-3-14  Klubhus / Snaptun Kajakklub / ny placering. 

 

 

Vi er som ejere af sommerhuset på matr. 11bv naboer til det planlagte hus. Vores matr. adskilles kun fra 
klubhuset af en 5 meter ”vej”, der tilhører huset bag os. 

Vi er glade for vores sommerhus og bruger det meget i fritiden. Vi er også glade for lokalområdet og det liv, 
der udfolder i området. Vi har derfor valgt IKKE at indhegne vores grund ( som det er sket på den anden 
side af havnen) for at give flere mennesker mulighed for at færdes langs vandet. Vi har således en vandresti 
anlagt af den lokale LAG på tværs af vores grund. 

Vi mener, at en kajakklub hører naturligt hjemme i nærheden af havnen / tæt ved vandet; men vi frygter: 

 At den nye placering af klubhuset vil give en stærkt øget aktivitet på det grønne areal mellem os og 
klubhuset. Området på den nordre side af huset er ifølge tegningen planlagt som rigge-område, 
hvilket nødvendigvis vil medføre en del aktivitet og larm til gene for os. 

 At antallet af P-pladser, som i forvejen er en mangelvare i Snaptun om sommeren, bliver yderligere 
nedsat ved den nye placering. Vi har flere gange oplevet, at det ikke var muligt at forlade vores hus 
i bil, da havnegæster / badegæster havde parkeret foran indkørslen. Yderligere begrænsning af 
antallet af pladser vil kun forværre situationen. 

 At den nye placering vil gøre, at vejen fra klubhuset  til det almindeligvis anvendte søsætningsted 
på vores og naboens grund vil gå meget tæt forbi vores hus – så tæt , at privatsfæren vil blive 
berørt. Dette kan i sin yderste konsekvens medføre hegning af grunden, hvilket ikke er vores ønske. 

Vi er desuden af den mening, at det planlagte hus med nye placering og den nuværende højde vil ødelægge 
synsindtrykket af området, hvilket modsat ikke vil gøre sig gældende ved den oprindelige placering. 

Vi skal desuden opfordre til, at der anlægges et alternativt søsætningsted  for kajakkerne ved ”grill-teltet” 
og legepladsen, således at den stigende trafik på tværs af vores grund kan undgås. 
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Konkluderende skal vi derfor anbefale, at den oprindelige placering af klubhuset bibeholdes, og at der 
samtidigt etableres et nyt søsætningssted, da vi ikke ønsker forøgelse af trafikken på tværs af vores grund.  

 

   På vegne af ejerne af matr. 11 bv 

 

Med venlig hilsen 

Rolf Rolsted 
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Fra: Charlotte Krarup Mouritzen [mailto:lotte.krarup@gmail.com]  
Sendt: 2. februar 2015 18:09 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Indsigelse vedr. opførelse af kajakklubhus på havnen, Snaptun 

Det er med stor bekymring, jeg informeres om at der påtænkes opført endnu et klubhus på havnearealet, få 
meter fra vandet, og naturskønne omgivelser. 

Jeg har flere indsigelser: 

Placeringen af et klubhus vil, uanset naturstyrelsen har givet dispensation, i udpræget grad være 
forstyrrende for helhedsindtrykket på Snaptun havn.
Havnen vil opleves som indrammet, som en 3-længet gård, idet det eksisterende klubhus samt 2 
industribygninger på modsatteside tilsammen vil lukke havnen af. 
Jeg finder det dybt bekymrende, at der kan bygges så tæt på stranlinien, og i så tæt forbindelse med 
naturområder, og natursti. 

Placeringen af klubhuset vil forringe udsigten for undertegnede, samt flere beboere i pakhuset, som ligger 
centralt på havnen. 

Jeg finder ligeledes, at en bebyggelse med gule mure tidstypisk for 90-00´erne, og selvom man kan 
argumentere for udtrykket, så vil det samlede udtryk på havnen være at der på venstre side af havnen er hele 
3 huse med dette tidstypiske, men ikke kulturelt bevaringsværdige udtryk. 
Hvor er æstetikken i det samlede udtryk tænkt ind? 

Ligeledes er det bekymrende, at skulle se på kajakker, der formegentlig også - især om sommeren - vil 
placeres omkring huset. 
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Det vil i den grad forringe  den kulturelle og naturlige herligheds værdi på havnen. 

Endelig er det med stor bekymring, der med et klubhus sløjfes et antal parkeringspladser, når der samtidig 
kan ventes endnu flere biler i området, som søger til klubhuset. Der er i forvejen voldsomt pres på de 
eksisterende p-pladser. 

Det opleves i det heletaget som en voldsom forringelse af lokalområdet, og som et drastisk indgreb i det 
naturskønne område, der må være bevaringsværdigt for kommunen. 

Endelig er det uforståeligt, at kajak - og sejlklub ikke kan fungere under samme tag i sejlklubbens lokaler, 
der allerede er opført på havnen. 

--  
Venlig hilsen 
Lotte Krarup 

Havnevej 13, 1 
Snaptun 
7130 
Juelsminde 

Tlf 41415716 
lotte.krarup@gmail.com
www.krarupkonsult.dk
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Fra: Lene Bisgaard [mailto:lenebisgaard40@gmail.com]  
Sendt: 2. februar 2015 06:03 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14. Indsigelser 

2 Februar 2015 

Hedensted Kommune

Fritid og Fællesskab

Tjørnevej 6

7171 Uldum

byoglandskab@hedensted.dk

  

Indsigelser til sagen om tilladelse til opførelse af klubhus til

Snaptun Kajakklub. Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14.
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Vi ejer Snaptun Strandvej 3, Snaptun og mener at plaecering af det nye kajakklub hus påvirker os på 
følgende måder: 

  

Udsigt 

Placeringen af kajakklubhuset vil berøre vores udsigt over Hjarnø sund og lystbådhavnen. Vi købte vores 
hus pga. udsigten og vil være kede af at miste den. Det vil ligeledes påvirke værdien af vores hus. 

  

Pakeringspladser 

Parkeringspladsen er fuld i sommermånederne. Vi har tidligere set at folk parkere på vores private fællesvej 
som forhindre kørsel til og fra vores hus. Vi frygter flere biler her når parkeringspladsen bliver reduceret. 

  

Et kajakklubhus skal selvfølgelig ligge tæt ved vandet, men mon ikke man kan finde en bedre placering i 
Snaptun? 

  

Med venlig hilsen 

  

Lene Bisgaard 

  

Lene & Kent Bisgaard 

Snaptun Strandvej 3, 

7130 Juelsminde 

  

(B51 Regalia Bay 

88 Wong Ma Kok Road 
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Fra: Gitte Jensen [mailto:gkj@jh-snaptun.dk]  
Sendt: 2. februar 2015 12:02 
Til: Post By og Landskab 
Emne: vedr. sags nr. 01.03.00-P19-3-14 
 
Hej Gitte  
 
Vores eneste kommentar til nabo orientering om landzoneansøgningen til Snaptun Kajakklub er flg. :  
 
Vigtigt at det nye klubhus harmonisk passer sammen med sejlklubbens klubhus.  
Hvad med p-pladser – kommer der ikke til at mangle nogle af dem ?  
 
M.v.h.  
Gitte Jensen  
JH Ejendoms Invest  
Havnevej 14, Snaptun  
7130 Juelsminde  
Tlf. 75 68 32 65 
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