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Dialogmøde den 6. marts 2017 

Referat  

Ad 1 Velkommen ved udvalgsformand Lene Tingleff  
Orientering om kommunens ansøgning om tre nye sommerhusområder, som meldt ind i 
forbindelse med den nye planlov. Området ved Juelsminde er prioritet 1. De 2 øvrige er 
ved Pøt og As Vig. Se Byrådets behandling af sagen den 28. februar, sag nr. 34 
https://www.hedensted.dk/politik/byraad-og-udvalg/byraad/byraadets-dagsordener-og-
referater/agenda?agenda=28-02-2018/ID2333/dagsorden.xml  

 
Ad 2 Inspirationsmøde for sommerhusejere v/Majbritt Magnussen, Turistbu-
reauet   
Der mangler sommerhuse til udlejning. Hvis der ønskes mere information, kontakt da 
Majbritt, tlf.nr. 2173 9586, mail majbritt.magnussen@hedensted.dk.  
Orientering om aktivitetskalenderen, se 
https://www.visitjuelsminde.dk/juelsminde/arrangement-kalender  

 
Ad 3 Status for klimaprojekt ved Juelsminde v/Niels Rauff 
Gennemgang af slides 

Spørgsmål:  
 Oprettelse af et digelag i Juelsminde – sker der noget? Det er rigtig mange ejen-

domme, det drejer sig om, og det er derfor et omfattende arbejde.  
Administrationen er i gang med processen omkring oprettelse af digelaget og vur-
deringen er, at Risikostyringsplanen holder frem til 2026, som planlagt. 

 Den viste ”Watergate”, beskytter den kun inde i Juelsminde by?  
Ja. 
Juelsminde er sikret til 180 cm over daglig vande. Der er et projekt ved havnen, 
hvor byen sikres til ca. 230 cm. Resten af byen mangler sikring, så der mangler et 
digelag. Havnens sikring betales af kommunen, men diget derudover betales af 
lodsejerne.  

 Er projektet ved havnen vedtaget?  
Der er nikket til det fra byrådet og fra Visionsrådet, men lokalplanen mangler 
endnu.  

Bilag: 3. Klimaprojekt Juelsminde  
 

Ad 4 Status for klimaprojekt ved Kattegat-kysten med særlig fokus på proble-
mer med overfladevand ved As Vig v/Lene Nielsen & Niels Rauff  
Kommunen kan ikke rådgive på konkrete adresser, men vil gerne facilitere og støtte pro-
cesser med at finde løsninger  
Kommentarer fra sommerhusforeningerne: 

 Et af de steder, hvor der er problemer, skyldes det, at der er et stort hus, masser 
af fliser, alle træer er fjernet og der er fyldt jord på. 

 Nørgaardkolonien har store problemer og har tidligere henvendt sig til kommunen, 
som ikke ville hjælpe. 

Spørgsmål: 
 Sidste år blev der orienteret om, at der skulle undersøges for ulovlige tilslutninger 

– hvad fandt man ud af?  
Det er Hedensted Spildevand, der står for denne undersøgelse, som ikke er igang-
sat endnu  
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 Må man lede overfladevandet ud i havet?  
Ja, men det kan måske kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet. 

 Kan kommunen ikke hjælpe økonomisk?  
Kommunen betaler ikke for håndtering af overfladevand, men vil gerne uden be-
regning facilitere og holde møder. 

Bilag: 4. Problemer med regnvand i As Vig  
 
Ad 5 Administrationspraksis for bade- og bådebroer v/Vibeke Rahbek 
Spørgsmål: 

 Storstranden: Der er en del badebroer på Sydstranden. Er det påkrævet, at man 
sætter et skilt op på de private badebroer om, at al færdsel er på eget ansvar? 
Som udgangspunkt kan foreningen ikke stilles til ansvar for, at nogen kan komme 
til skade 

Bemærkninger: 
 Det virker uretfærdigt, at alle må bruge de private badebroer, men det er den en-

kelte ejer/forening, der skal betale for vedligehold 
As Strandby har tegnet en forsikring for badebroen 

Bilag: 5. Oplæg til administrationspraksis for badebroer  
 

Ad 6 Dagrenovation generelt, herunder forsøg med central afhentning af dagre-
novation i sommerhusområder, tømningskalender mv. v/Morten Christensen 
Gennemgang af slides 

Spørgsmål: 
 Hvorfor skal der ikke sorteres?  

Udvalget har netop sat gang i en proces om en ny affaldsplan. I den forbindelse 
kan der blive vedtaget tiltag om sortering  

 Hvordan kan man komme af med affaldet, hvis man bor i sommerhuset på helårs-
basis?  
Man kan bestille ekstra tømning 

 Når der efterspørges mere udlejning, så kunne det være smart, hvis der var nogle 
tømningsordninger, hvor det var muligt at komme af med affaldet. Det bliver no-
get værre svineri, hvis affaldsspande er overfyldte. De ekstra lørdagstømninger 
fungerer ikke, fordi de kommer for tidliget i forhold til, hvornår lejerne skal være 
ude af huset. Spande bliver ikke sat ordentlig på plads, og så vælter de, når det 
blæser, og stregkoderne ryger af  
Vi kan ikke ændre tømningsdage mm. Bemærkningerne tages med i arbejdet om-
kring ny affaldsplan 

 Kommune spørger til om affaldsstationer i den enkelte forening kan være en løs-
ning? Flere synes ”nej” – hvor skal de være? Det må ikke være for tæt på det en-
kelte hus – men heller ikke for langt væk. Der kan være lugtgener om sommeren. 

 I dag er der etableret øer rundt i kommunen til sortering af papir og glas. Men der 
er ingen steder, hvor der kan afleveres plast og metal – kommer det? Forslag til 
sted for en affaldsstation: As Vig ved toilettet og P-pladsen. Så kan man køre der 
forbi, når man kører hjem. 
Måske - det vil indgå i overvejelserne i forbindelse med den kommende affalds-
plan. 

 Lene Tingleff: pt er der mulighed for at bestille både ekstra tømninger og større 
beholder 

 Majbritt Magnussen, Turistbureauet: Der er også mulighed for at købe en kupon 
hos Novasol. Kuponen, der koster 40 kr., giver ret til aflevering af 1 sæk på gen-
brugsstationen.   
Genbrugsstationerne indførte pr. 1. september udvidet åbningstider om søndagen. 
Tidligere har der været åbent kl. 10-15 om søndagen i perioden 1. maj – 31. au-
gust. Dette er nu ændres til kl. 10-16 gældende hele året 
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 Forslag om at der gives mulighed for ekstra tømninger til jul og påske, hvor der er 
mere tryk på sommerhusene 
Håndtering af affald i sommerhusområderne måske et separat tema i den kom-
mende affaldsplan. 

 Det er et problem, at affaldsbilerne er så store. De er hårde ved de små veje i 
sommerhusområderne, som ikke er dimensioneret til lastbiler. Her kunne affalds-
øer måske være en løsning. 

Bilag: 6. Renovation  
 
Ad 7 Teledækning, herunder opsætning af telemast ved Snaptun og resultat af 
målinger i 2017 af dækningen i Hedensted Kommune v/Johan Stadil Petersen 
Placering af telemast ved Snaptun eftersøges pt. Håbet er at dette vil løse problemerne 
med dækning i området. 
Resultat af målingerne i 2017 kan ses på hjemmeside – målt via loggere i renovationsbi-
lerne. Der udleveres til mødet en vejledning til, hvordan man kan undersøge sin egen 
adresse.  

Bilag: 7. Miniguide til tjekditnet.dk    
 
Ad 8 Emner fra sommerhusforeningerne: 

 Uønsket vand i sommerhusområder – se punkt 3  
 Dagrenovation – efterspørgsel efter tømning i vinterhalvåret mv. – se punkt 6 
 Teledækning – hvad blev resultatet af målinger i renovationsbilerne – se punk7 

Trafikstøj fra Gludvej  
Orientering om vilkår for opsætning af støjhegn – er meget omkostningstunge (3-10.000 
kr./m), og at det er ikke noget kommunen kan betale for. Kommunen er ikke forpligtet til 
at bekoste støjhegn, heller ikke selvom støjmålinger skulle vise, at støjen ligger over det 
anbefalede. Men hvis borgere gå sammen om en løsning, vil kommunen gerne lægge 
jord til, hvis kommunen ejer den relevante jord. 

Spørgsmål:  

 Det var egentlig ikke støjhegn, der var tænkt på, men fx. ændret vejbelægning, 
hastighedsbegrænsninger eller, hvad der ellers kunne gøres.  
Der bliver kørt meget stærkt nogle steder, og hastighedsbegrænsningerne bliver 
ikke overholdt. Især motorcykler er et problem 
Politiet er myndighed i forhold til dette, og det er en mulighed at henvende sig til 
politiet og efterspørge målinger bestemte steder. Der må ikke etableres vejbump 
på større trafikveje. Næste gang der skal skiftes asfalt, kan der ses på muligheden 
for en mere støjvenlig belægning, men det reducerer kun støjen få dB 

 
Ad 9 Eventuelt 
Afrunding ved udvalgsformand Lene Tingleff  
Kommentarer: 

 Kommunen opfordres til at bekæmpe hybenroser ved den gamle campingplads. 
Det er træls, at der ikke sker bekæmpelse her, når man bekæmper på sin egen 
grund. Den manglende bekæmpelse ved campingpladsen og andre kommunalt 
ejede arealer bidrager til argumenter til de sommerhusejere, der ikke har lyst til 
at bekæmpe hybenroserne.  

 Klima- og Energirådet er ved at blive retableret. Merete Valbak er ny Klima- og 
Energikoordinator. Meld gerne ind, hvis der er ideer til, eller interesse for at delta-
ge i en følgegruppe om  bæredygtig udvikling. Kontakt Merete Valbak via mail 
merete.valbak@hedensted.dk 

 Sti ved Bjørnsknudevej: Hvor står vi nu?  
Sagen fylder meget. Det er en meget vanskelig sag, hvor kommunen ikke har væ-
ret myndighed. Der er dialog i gang om muligheden for en betonsti på ydersiden, 
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men det er en meget bekostelig affære. Der påtænkes kontakt til lokale om, 
hvordan vi kan komme videre. Udvalget vil gerne have en løsning, der kan accep-
teres af begge parter. Visionsrådet har lukket ned for dialogen på Facebook, fordi 
tonen var for grov.  

 Er der strand foran Kysthaven? Hvis der er, burde der så ikke være stier, så folk 
kan komme derned og nyde området?  
Der er strand neden for Kysthaven, men stranden er ikke umiddelbart tilgængelig 
på grund af skrænten. Administrationen er i gang med at undersøge mulighederne 
for en strandadgang. Når der foreligger et projekt, skal dette sendes til godken-
delse hos Kystdirektoratet 

 Sønderby: Skal et nyt sommerhusområde ind i deres grundejerforening? Og hvor-
dan skal de komme ned til vandet?  
Det er der ikke taget stilling til endnu. Vi ved ikke, om der bliver givet grønt lys.  
Sten Christensen kan oplyse, at han har hørt, at der ikke er kommet så mange 
ansøgninger om nye sommerhusområder, så der er chance for, at Hedensted 
Kommunes ansøgninger om 3 områder vil blive godkendt 

 
 
Ovenstående referat er sendt ud til foreningerne samt lagt på hjemmesiden  
https://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/information-om-
sommerhusomraader  


