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Indstillingsnotat 
Overskrift
Principdrøftelse af udvidelsen af Snaptun havn

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal drøfte opstarten af en planlægningsproces for udvidelsen af 
Snaptun Havn.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Fiskerihavn 

 Gl. Juelsminde Kommune har i februar 2004 besluttet at meddeler ansøger, at 
kommunen vil se positivt på en direkte ansøgning til Kystdirektoratet om 
udvidelse af havneanlæggene, samt at en eventuel lokalplan for området skal 
udarbejdes på et bredere grundlag, hvor det samlede havneområde inddrages i 
planlægningen

Jollehavnen 
 Hedensted Kommune har i november 2015 besluttet at det er hensigtsmæssigt at 

etablere en Jollehavn ved Snaptun og at der skal arbejdes videre med den 
nødvendige planlægning. 

 Udvalget for Teknik anbefalede desuden at der skal skaffes fri adgang for 
eksisterende kajakklub til at sætte kajakker i vandet

Kajaklubben
 Januar 2014 giver Hedensted Kommune Landzonetilladelse til opførelse af klubhus 

til Kajakklubben efter naboorientering, hvor Snaptun Sejlklub kom med 
bemærkninger

 April 2015 giver Hedensted Kommune en landzonetilladelse til opførelse af et 
klubhus med en ændret placering

Sagsfremstilling
I Snaptun er der forskellige interessenter, som har forskellige ønsker til hvad der skal ske 
i havneområdet for Snaptun. For at få disse ønsker samlet og til at spille sammen, 
anbefaler administrationen at der laves en samlet plan for havneområdet i Snaptun. De 
forskellige interessenter i området er: 

 Erhvervshavnen
 Færgelejet
 Lystbådshavnen
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 Initiativgruppen for Jollehavnen
 Sejlklubben
 Kajakklubben
 Efterskolen True North
 Strand og badegæster
 Virksomheder
 Beboere
 Grundejere

Fiskerihavn 
Kystdirektoratet giver i marts 2004 tilladelse til en udvidelse af den eksisterende 
fiskerikaj og anlæggelse af en ny kørefast mole ved Snaptun Havn.
I September 2007 modtager Kystdirektoratet en ændring af projektet og i marts 2008 
bliver der givet en tilladelse til det ændret projekt.

Jollehavn
I september 2015 modtager Kystdirektoratet en ansøgt på etablering af en Jollehavn ved 
Snaptun. Efter nabohøring med indsigelser fra naboerne, modtager Kystdirektoratet i 
marts 2016 et ændret projekt, der er blevet tilpasset til de indsigelser der er kommet. 
Hedensted Kommune udtaler at de som udgangspunkt er positiv over for projektet. 
I juni 2016 sender Kystdirektoratet et varsel om afslag på ansøgningen for Jollehavnen til 
ansøger. 
I Juli 2016 anmoder ansøger Kystdirektoratet om udsættelse af beslutning om 
tilladelse/afslag.

Havneområdet i Snaptun er et område, der huser mange forskellige virksomheder og 
mennesker. Havneområdet har meget natur der støder op til området, derfor er der 
nogle forskellige ting der skal indtænkes og tages højde for i den samlede planlægning 
for havneområdet. 

Værdifuldt kulturmiljø
En stor del af havneområdet er i kommuneplanen udlagt som værdifuldt kulturmiljø og 
det skal indgå i planlægningen, så kulturmiljøet bevares bedst muligt. 

Bevaringsværdigt landskab
Snaptun er i kommuneplan 2013-2025 udpeget til bevaringsværdigt landskab, hvilket gør 
at landskabet i den samlede planlægning for havneområdet skal indtænkes så det bliver 
en del af planlægningen. 

Naturbeskyttelsesinteresseområde
Noget af havneområdet og vandet omkring Snaptun er i kommuneplanen udpeget til at 
være et område med naturbeskyttelsesinteresse, det skal derfor også tages højde for i 
planlægningen. 

Strandbeskyttelseslinjen
Hele havneområdet er beliggende i strandbeskyttelseslinjen.  For at bygge eller anlægge 
noget indenfor strandbeskyttelseslinjen skal man have en dispensation fra 
Kystdirektoratet, som er myndighed på dette. 

I dag er havneområdet for Snaptun omfattede af kommuneplanramme 1.L.07, som er et 
landsbyområde, hvor rammebestemmelser siger at der må være en bebyggelse på maks. 
30 %. Bygningerne må højest være 8,5 meter og må maks. være 2 etager. 
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Med udgangspunkt i den samlede plan for området udarbejdes en lokalplan og 
kommuneplantillæg for området, så planlægningen er i overensstemmelse med den 
gældende kommuneplan. 

Administrationen vil gerne have at udvalget for Teknik drøfter om en evt. fremtidig 
planlægning for Snaptun havneområde skal igangsættes ud fra en samlet plan for 
havneområdet. Området fremgår på Bilag 1.

Kommunikation
Der skal indkaldes til borgermøde, hvor de forskellige ønsker præsenteres.
Der skal være løbende dialog med de forskellige interessenter i området.

Dialog med kystdirektoratet og Naturstyrelsen. 
Derud over er der de lovpligtige 8 ugers offentlig hørring i forbindelse med 
planforslagene.

Beslutningen meddeles ansøgeren. 

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 23 c.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 At Udvalget for Teknik opstarter en samlet planlægning for havneområdet i 

Snaptun, ud fra principperne beskrevet i sagsfremstillingen


