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Referat fra dialogmøde med sommerhusforeningerne d. 3. marts 2020

1. Velkommen v/udvalgsformand Lene Tingleff
Lene Tingleff bød velkommen til dialogmødet (bilag 1)

2. Kystlandet – turismesamarbejdet v/Helle Berthold Rosenberg 
Helle Berthold Rosenberg fortalte om kystlandet. Både hvad de kan og deres organisation 
og de muligheder der er for udlejning.
Der blev spurgt til velkomstguiden visit Juelsminde, hvor Helle fortalte om fremtiden for 
denne.

3. Orientering om status og tidplan for spildevandskloakring af sommerhusom-
råder v/Hedensted Spildevand
Pga. sygdom blev der kort orienteret om projekterne. Både uvedkommende vand i kloak-
systemet og kloakeringsprojekter i Juelsminde.

Der var spørgsmål til, hvordan processen forløber i forhold til de enkelte lodsejere, når 
der konstateres fejlkoblinger?
Svar fra HSPV: finder vi en ejendom, som er fejlkoblet, sender vi sagen videre til Heden-
sted kommunes spildevandsafdeling. De vil som myndighed på området sende et skriv, 
omkring at kloakken skal bringes i orden. Herefter skal man have en kloakmester til at 
godkende ens anlæg og sende en færdigmelding ind til Hedensted kommune.

Lodsejerne ønskede endvidere en status på, hvor langt HSPV er nået og generelt savner 
de information, herunder særligt vedr. etape 2 Bjørnsknude.
Svar fra HSPV: der vil komme mere information ud omkring opstart af etape 2 i uge 12.

4. Status på udstykning af nye sommerhusområder v/Peter Hüttel
Peter Hüttel fortalte om de 200 nye sommerhusgrunde, hvor der kommer nye i As Vig 
(Frede Juels Vej) samt i Klakring. Tidshorisonten er ca. 1½-2 år inden der kommer grun-
de til salg, hvor der startes i Juelsminde. Dykær gjorde opmærksom på, at de ønsker at 
blive inddraget i lokalplanarbejdet (bilag 4)

5. Digelag i Juelsminde v/Peter Hüttel
Peter Hüttel fortalte om status på digelaget i Juelsminde, herunder om den stiftende ge-
neralforsamling for digelaget (bilag 5)
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6. Affald i sommerhusområder v/Daniel Kvist og Cecilie Jacobsgaard
Cecilie Jacobsgaard fortalte om arbejdet med affaldsplanen og konsekvenserne heraf. 
Der blev redegjort for 3 valgmuligheder herunder både praktikken samt økonomien.
Foreningerne efterspurgte nogle informationer om dette, som de kan tage med på deres 
generalforsamlinger, så de kan træffe nogle valg. Dette vil bliver eftersendt.
Der blev spurgt til, om kommunen kan opkræve ved hver enkelt sommerhus? Dette af-
klares og svaret eftersendes til foreningerne.
Hedensted Kommune præsenterede de tre mulige løsninger, de forskellige sommerhus-
områder/grundejere kan vælge imellem, når hele kommunen skal affaldssortere fra maj 
2021: 

1. To to-delte beholdere ved hver husstand
2. Fælles affaldsstandplads med 660 liters beholdere
3. Fælles nedgravede affaldsstationer 

Det er muligt at starte ud med eksempelvis de to to-delte beholdere, mens man ser 
fremtiden an. 

Vælger man nedgravede affaldsstationer, skal man selv etablere dem på passende 
grund, men kommunen giver et tilskud til etablering, ligesom kommunen stadig tømmer 
beholderne. 
Kommunen lovede at vende tilbage med en beskrivelse af de praktiske forhold omkring 
de nedgravede beholdere, herunder et uforpligtende bud på økonomien for de nedgrave-
de beholdere. Det blev i oplægget fortalt at økonomien i de tre muligheder ligger relativt 
tæt på hinanden, set over en periode på 8 år - men at de endelige priser afhænger af 
forskellige forhold, blandt andet udbud, som ikke ligger klart endnu. 

Sommerhusforeningerne må dog gerne gå i tænkeboks allerede nu angående hvilken løs-
ning, de foretrækker. Som beskrevet i oplægget vil kommunen undersøge en model, der 
gør, at der ikke er markant forskel på økonomien mellem de tre løsninger. De nedgrave-
de beholdere er tænkt som et tilbud, der kan løse udfordringer med plads og tømmefre-
kvens og er lysten eller muligheden for at etablere dem ikke til stede, er man selvfølgelig 
velkommen til at vælge en af de andre løsninger. 

Sommerhusejere vil modtage detaljeret information om selve sorteringen, udlevering af 
beholdere og poser sidst på året - samtidig med resten af kommunen (bilag 6)

7. Emner fra sommerhusforeningerne: 

Status på Havbrug v/Morten Christensen
Kort fortælling om status lige nu.

Bekæmpelse af invasive arter – er der en plan for japansk pileurt? v/Michael 
Laursen
Michael fortalte kort om den invasive plante og bekæmpelse heraf. 

8. Eventuelt
Giv et prej – mangler tilbagemelding når man melder noget ind. Michael Laursen fortalte 
om en ny løsning der er på vej.
Opfordring til grødeskæring.

9. Afrunding v/udvalgsformand Lene Tingleff


