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Høringssvar Snaptun Kajakklub 
 
Placering 
Set fra Snaptun Kajakklubs side er det helt naturligt at placere en maritim interesse på Snaptun Havn. 
Naturen med de omkringliggende øer er ideelt område for kajaksport. 
 
Naturstyrelsen har nogle meget restriktive regler for byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen. En placering 
alle andre steder end i nærheden af et havneområde og øvrigt byggeri er uhyre vanskeligt. Derfor er der 
opnået en tilladelse til opførelse af et klubhus ved Snaptun Havn. 
 
Klubben har ikke særlig præference til placeringen, så længe der er adgang til kysten, mulighed for at sætte 
kajakker i vandet og aktiviteterne kan udfoldes i god ro og orden. 
Gennem flere år har Snaptun Kajakklub søgt en egnet placering nær vandet. Det har desværre ikke været 
muligt at finde en egnet grund af frivillig vej, derfor har Hedensted kommune bistået klubben og anvist en 
placering for Snaptun Kajaklub på kommunens egen grund. 
 
Udsigt 
Klubhuset er på ca. 100 m2 i et plan på størrelse med et sommerhus. Sammenlignes det med andre 
bygninger i 2 plan på havnen vil det i mindre grad forstyrre udsigten, men det vil naturligvis ændre 
udsigtsforholdene for enkelte naboer. 
I øvrigt vil klubben invitere til at besøgende på havnen gerne må anvende den påtænkte terrasse og nyde 
udsigten og havnemiljøet herfra. 
 
Klubhusbygningen som det er illustreret på tegningen fra matrikel 11. AL synes noget fortegnet og virker 
ikke korrekt. 
 
Arkitektur 
Efter kommunens krav skal klubben leve op til resten af bygningsmassen på den vestlige side af havnen. 
Dvs. at klubhuset skal passe arkitektonisk sammen med f.eks. True North efterskole og Sejlklubbens 
klubhus, hvilket de gældende tegninger også viser. Det er f.eks. et påbud fra Hedensted kommunes side at 
klubhusbyggeriet skal være i samme gule farve som Sejlklubbens bygning. 
 
Parkeringspladser 
En følgevirkning af Snaptun Kajakklubs placering giver en udfordring på parkeringsområdet. 
Denne udfordring kan Snaptun Kajakklub ikke løse. 
Klubben henviser til Hedensted kommune, som ejer af grunden og administrator af arealerne. 
 
I sætningssted og færdsel 
Kommunens grund grænser op til stranden i 16 meters bredde. Her ligger der i dag store sten fra det 
tidligere marinabyggeri. Som forholdene er nu, er det ikke er muligt at forcere med kajakker på slæb. 
Kan kommunen løse dette problem, er det et helt naturligt isætningssted. 
 
Naturligvis vil der være færdsel med kajakker over det grønne friareal, men det opfatter kajakklubben som 
en aktivitet på linje med folk der går tur, spiller fodbold eller andre aktiviteter. 
Vi henviser til Hedensted kommunes holdning til anvendelse af arealet. 
  



Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at der kommer mange naturbrugere til Snaptun havn, herunder 
kajakroere. Et medlem, der bor i Snaptun mener, at det i perioder kan være hver anden kajak der kommer, 
er udenfor kajakklubbens regi. Andre klubber har også fået øje på Snaptun som et egnet og attraktivt sted 
at lave kajakture og kurser. 
Af samme årsag profiterer True North efterskole også af fjordområdet og adgangen til vandet. Alt i alt en 
positiv udvikling set fra Snaptun Kajakklubs side. 
 
Naboskab 
Det er klart, at der vil opstå aktiviteter omkring klubhuset, det er derfor vi bygger det. Men Snaptun 
Kajakklub vil i udvise henvise det størst mulige hensyn til naboerne og gerne invitere til en positiv og 
konstruktiv dialog. Kajakklubbens holdning er at andre brugere godt må anvende vores faciliteter i 
samarbejde med os, herunder også naboerne. 
Derfor tror vi på, at klubhuset kan blive en gevinst for naboer og byens borgere. 


