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Juelsminde By skal sikres mod oversvømmelse

• Hvordan gør vi det?

• Hvad koster det?

• Hvordan fordeler vi regningen?

De spørgsmål skal 1130 grundejere i Juelsminde By finde svar på. Det er dem, der 
ejer ejendommene indenfor den røde linje på kortet på den sidste side.

Den praktiske måde at løse det på, er at danne et digelag, som alle grundejere er 
medlem af. Digelaget bestemmer, hvordan byen skal beskyttes, og digelaget skal 
både planlægge, bygge og vedligeholde det dige, der skal holde vandet ude.

Hedensted Kommune inviterer til borgermøde, hvor grundejerne kan tale sammen 
om det kommende digelag. På dette møde skal der udpeges en styre gruppe blandt 
grundejerne, som med kommunens hjælp forbereder digelaget.



5 spørgsmål

Er der pligt til at danne et digelag?
Ja. Det skal til for at grundejerne selv kan bestemme, hvordan de vil forhindre 
fremtidige oversvømmelser. Digelag er beskrevet i kyst beskyttelsesloven og er en 
kendt og afprøvet metode.

Hvad koster et dige rundt om hele kysten?
Et anerkendt rådgivende firma har lavet et forslag til 23 mio. kr. Digelaget bestem-
mer selv, om det vil gøre brug af den løsning.

Hvem skal betale?
Som udgangspunkt de grundejere, der opnår beskyttelse eller anden fordel ved 
projektet. Den endelige fordeling vil der blive taget stilling til i samarbejde mellem 
digelaget og Hedensted Kommunen.

Hvad er Hedensted Kommunes rolle?
Hedensted Kommune ejer mange grunde i det berørte område og er også medlem 
af digelaget. Hedensted Kommune stiller derudover en sagkyndig medarbejder til 
rådighed for digelaget. Opstår der uenighed i digelaget, kan Byrådet træffe afgørelser.

Hvad skal styregruppen lave?
Vedtægter for digelaget , indkaldelse til stiftende generalforsamling. Når digelaget 
er stiftet, får digelagets bestyrelse det fulde ansvar.



Dagsorden

 Borgermøde på Hellebjerg Idrætsefterskole
 Jens Engbergs Allé 4, 7130 Juelsminde
 Tirsdag den 29. januar kl. 19-21

Program

Kl. 19.00 Velkomst v. Liselotte Hillestrøm (S), formand for Hedensted Kommunes 
   udvalg for Fritid og Fællesskab.

Kl. 19.10 Kort gennemgang af udfordringen ved Peter Svane, Hedensted Kommune.

Kl. 19.25 Mikrofonen går rundt. Åben drøftelse blandt alle deltagere. 

Kl. 20.40 Valg af medlemmer til styregruppen.

Kl. 20.55 Hvad sker der herefter?

Ordstyrer er direktør Stener Glamann fra kommunikationsbureauet Tankegang.



De er med

De 1130 ejendomme, der ligger indenfor den røde linje på dette kort, 
ligger højst 2,50 meter over havets overflade.

Du kan læse mere om det kommende digelag på: 
https://www.hedensted.dk/digelagjuelsminde
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