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Notat om høringssvar
Helhedsplan Endelave
Ved høringsfristens udløb den 29. oktober 2019, havde Horsens Kommune
modtaget 4 høringssvar fra:
1.
2.
3.
4.

Anders Bech Frandsen, Dagnæsalle 35, 8700 Horsens
Sonja og Ib Elgaard, Kongevejen 22, 8789 Endelave
Jørgen Holm Pedersen, Havnefoged, Havhornet 3, 8789 Endelave
Klaus Mørk Andersen, Trelde Næsvej 47, 7000 Fredericia

Høringssvarene omhandler hovedsageligt nedenstående emner:
Prøve– og ferieboliger, vandreruter og stier, Aktiv Ø, skole, shelters, arrangementer
og genbrugsplads.
Opsamling på administrationens forslag til ændringer.
Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår en række
justeringer og præciseringer vedr. vandreruterne, Aktiv Ø, skolen, shelters,
musikarrangementer og genbrugsplads i forhold til de nugældende forhold.
Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer i Helhedsplanen.
Administrationens fremstilling af høringssvar 1
Det påpeges, at det er vigtigt i forbindelse opsættelsen at ny telefonmast på
Endelave, at have fokus på også at forbedre dækningen af Færgens Sejlrute.
Det et vigtigt for beboerne at have stabilt internet under færgetransporten.
Opsættelsen er nært forestående, så man bør snarest mulig tage kontakt til
leverandøren og få en dialog om udfordringen.
Administrationens svar på høringssvar 1
Horsens Kommune har noteret ønsket om stabilt internet under færgetransporten.
Helhedsplanen for Endelave kan ikke regulere dækningen under færgetransporten.
Forslag til beslutning
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget.
Administrationens fremstilling af høringssvar 2
Vandreruter
Det påpeges, at der er flere forskellige ruter på øen, blandt andre snapseruter, to
kaninruter en Kanino og en mini-Kanino. Derfor er det forkert at kalde det Kaninoen
for en kaninrute. Der er tale om VANDRERUTER. Desuden er vandreruterne,
herunder også Kaninoen, også allerede kendte, visualiserede, markedsført og
tydeliggjort med pæleafmærkning som vejvisning, informationstavle og beskrevet i
særskilt folder.
Der fremsættes forslag om en præcisering af beskrivelsen af vandreruterne i
helhedsplanen.

Aktiv Ø
Det påpeges, at i 2018 var det over fire uger, en uge i efterårsferien samt nogle få
dage i juledagene. Her i 2019 var der fem sommeruger og lige straks også en
efterårsuge.
Kamp-kaste-sporten blev aldrig til andet end en meget kort præsentation, så derfor
giver det mere mening at nævne nogle af de andre aktiviteter, der har fundet sted
og trækker deltagere.
Der fremsættes forslag om en præcisering af beskrivelsen af Aktiv Ø i
helhedsplanen.
Skolen
Det påpeges, at skolen ikke alene er et forsamlingshus og et medborgerhus. Den er
etableret som en selvstændig forening – Foreningen Endelave Skole – der også har
til formål at skabe et fleksibelt læringsrum tæt på naturen for Horsens Kommunes
skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.
Der fremsættes forslag om en præcisering af beskrivelsen af skolen i
helhedsplanen.
Shelters
Der fremsættes forslag om en præcisering af beskrivelsen af shelters i
helhedsplanen.
Musikarrangementer
Der fremsættes forslag om en præcisering af beskrivelsen af musikarrangementer i
helhedsplanen.
Ideer og forslag
Det påpeges at der er sket ændringer i forhold til Kaninoen, prøvelejligheder,
campingpladsen og autocamperplads som fordre justeringer i teksten i afsnittet
ideer og forslag i helhedsplanen.
Nye forslag
Prøve og lejeboliger
Prøvelejligheden i skolens bygninger er ideelt for at prøve ø-livet for op til to til fire
personer, men kan være udfordrende for børnefamilier – som øen også gerne vil
tiltrække. Der stilles forslag at der gives mulighed for endnu en prøveboligmulighed
i øens lægehus, både for at børnefamilier kan prøve ø-livet men også for at benytte
den eksisterende bebyggelse hensigtsmæssigt.
Der efterspørges også flere investeringer i lejeboliger på Endelave, så der kan
tilbyde flere lejeboliger på Endelave.
Telefon- og internetforbindelse
Der stilles forslag om at Horsens Kommune medvirker til og arbejder for, at der
snarest etableres en fiberforbindelse til øen til sikring af en anstændig dataforbindelse.
Havnen
Der gøres opmærksom på at molehovedet på havnen løbende bliver udsat for
færgeanløb, vind og vejr.
Det påpeges at der af sikkerhedsmæssige årsager bør sættes ind for at reparere og
retablere molehovedet ved færgelejet. Det er forbundet med fare at færdes tæt på
afspærringen, hvilket sker, når der afsættes passagerer ud af siden på færgen.
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Grundvand
Der foreslås etablering af spildevandsrensning ved hjælp af nanoteknik.
Spildevandet kan derefter genanvendes til f.eks. vanding af grøntsager og lignende.
Genbrugsplads
Der stilles spørgsmål om status mht. etablering af ny genbrugsplads?
Der stilles spørgsmål om man har tænkt det gamle elværk på Kongevejen ind som
en mulig placering, der er central for øen, uden at ligge i naturfredet område?
Det påpeges at genbrugspladsen bør være aflukket og have faste åbningstider.
I dag bliver alt stort set blandet sammen og kræver ressourcer til sortering på
fastlandet. Har man tænkt på muligheden for at ansætte en person, der har ansvar
for at sikre, at aflevering af genbrugeligt affald sker på en forsvarlig måde og med
størst mulig sortering. Så kan der spares i gensortering.
For at sikre bedst mulig sortering, bør der være en container til hver af de typer af
materiale, der sorteres i. I dag er der tre samt et bur til hårde hvidevarer og
elektronik. Som minimum bør vi have mindst en container mere:
-

Småt brændbart
Metal
Træ
Byggeaffald
Hårde hvidevarer og elektronik affald
Haveaffald

Det påpeges at der er behov for et mere fleksibelt containerantal, idet der er meget
stort pres på genbrugspladsen i og omkring forårets helligdage.
Læge
Der udtrykkes bekymring over besparelser i forhold til lægeordningen på Endelave
og det efterspørges at Horsens Kommune går stærkere ind i dialogen med
regionen.
Naturinfotavler
Det efterspørges at naturinfotavler vedligeholdes så de er læsbare.
Administrationens svar på høringssvar 2
Administrationen anbefaler at beskrivelsen af vandreruterne, Aktiv Ø, skolen,
shelters, musikarrangementer, genbrugsplads præciseres, samt at teksten Ideer og
forslag justeres i forhold til de nugældende forhold.
Grundvand
Forslaget er formidlet videre til Horsens Kommunes spildevandsafdeling.
Genbrugsplads
Endelave containerplads ligger i dag i et rekreativt naturområde, som gerne skal
friholdes for anlæg som fx en genbrugsplads. Det er heller ikke muligt at udvide
antallet af containere til sortering på pladsen, hvilket der er behov for. Da ejeren af
arealet af genbrugspladsen samtidig ikke ønsker at fortsætte med at udleje arealet
til genbrugsplads, og derfor har stoppet lejemålet pr. 1. april 2020, skal der findes
en ny ordning som erstatning for den nuværende genbrugsplads-ordning.
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Administrationen har undersøgt alternative placeringer til en ny genbrugsplads på
øen, herunder undersøgt placeringer som foreslået af endelavitterne på et
borgermøde i 2017. Det gamle elværk er en af de foreslåede placeringer, som
administrationen har undersøgt.
Af forskellige årsager har det ikke været muligt at finde en placering. - Årsagerne
har særligt været hensyn til naturinteresser, gener for naboer, infrastruktur, og at
der ikke kunne opnås enighed om salg eller udstykning af arealer. Administrationen
foreslår derfor, at der i stedet laves en mobil genbrugspladsordning. I den mobile
genbrugspladsordning er der ikke en fysisk genbrugsplads, men borgerne får hentet
al affaldet hjemme. Borgerne skal sortere al deres affald inden afhentning– så på
sin vis bliver der bedre sortering af affaldet i fremtiden. Der foreslås en ordning,
hvor man kan bestille afhentning af affald på hjemmesiden ala storskraldsordningen
på fastlandet.
Med den mobile genbrugsplads og udlånscontainere, vil der blive stillet krav om
sortering ude ved husstanden, så der kan indsamles med henblik på mest mulig
genanvendelse og mindst mulig eftersortering. Der vil ikke blive indsamlet
haveaffald.
Dette forslag behandles på Byrådsmøde i december.
Affald og Genbrug er opmærksom på at der skal være tilstrækkeligt med containere
til rådighed for affaldshåndteringen på Endelave. Investering i nyt materiel har
afventet afklaring på en ny genbrugsplads, men vil blive tilpasset den nye situation.
Når der fra foråret 2020 ikke længere er en containerplads bliver der indsamlet ved
ejendommene hver uge, evt. flere gange om ugen i højsæsonen. Indsamlingen
foretages efter bestilling. Ved bestillingen kan grundejeren vælge et
indsamlingstidspunkt, ud fra hvad der er ledigt. Ved ventetid på afhentning må
affaldet opbevares hos grundejeren. Samtidigt med indsamlingen af løse
genstande, er der mulighed for at låne containere til opstilling i forbindelse med
eksempelvis byggearbejder og renoveringer.
Læge
Lægeordningen videreføres i en justeret form efter forhandling mellem
beboerforeningen og Region Midt.
Naturinfotavler
I Horsens Fjord projektet indgår opgradering af skilte på Endelave som et projekt.
Horsens Kommune påtænker, at der i regi af Horsens Fjord projektet løbet af 2020
sker en samlet opgradering af stinetværket på Endelave.
Prøve/lejeboliger
Næsten hele Endelave er omfattet af lokalplan 70 – Endelave som bæredygtigt
helårssamfund. I et område øst for Campingpladsen gives der mulighed for
udvidelse af campingpladsen og for opførelse af max. 25 ferielejligheder. Det vil
sige at der foreligger et plangrundlag, der muliggør realiseringen af ferielejligheder.
Dette vil bero på et konkret projekt og ansøgning til Horsens Kommune.
Langs øens sydøst kyst findes et større sommerhusområde ved Lynger Hage. Ifølge
Planlovens § 40 a, stk. 1 og 3 er der en særregel der giver mulighed for udlejning
af sommerhusene beliggende i sommerhusområdet på Endelave til helårsbeboelse.
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Helhedsplanen er en uformel plan og er som sådan ikke juridisk bindende. Planen
er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige potentialer og
problemstillinger på Endelave og skal fungere som rettesnor for kommende
initiativer og projekter. En helhedsplan er ikke juridiske og/eller bindende
dokumenter, men skal forstås, som en vision med udgangspunkt i borgernes
ønsker og ideer. Herved er en helhedsplan et nedskrevet fælles fremtidsmål uden
bindinger. Planen kan derfor ikke fastlægge konkrete handlinger. Det er et
spørgsmål om at få øboerne og andre interessenter til at hjælpe med at opbygge et
samarbejde og en kultur, hvor det ene gode, igangsatte initiativ understøtter det
næste.
Forslag til beslutning
Vandreruter
Der fremsættes forslag om at teksten om vandreruterne præciseres til: Øen er
kendt for sine kaniner og derfor har øen også flere vandreruter langs strand, sti og
fastbanet vej.
To af disse vandreruter, som i daglig tale kaldes Kaninoen og mini-Kaninoen på
hhv. ca. 21 og 12 km.
Ud over de to Kanino vandreruter, har øen to kortere vandreruter, der i daglig tale
kaldes Rød Kaninrute og Gul Kaninrute på hhv. ca. 5,5 og ca. 3 km.
Ruterne er afmærket med pæle forsynet med farvekoder og man kan læse om
disse vandreruter i forskellige foldere, blandt andet i Horsens Kommunes folder ”På
sporet af Endelaves Kaniner” og i øens egen folder ”Kaninoen og andre vandreture
på Endelave”. Sidstnævnte er understøttet af VisitHorsens.
Aktiv Ø
Der fremsættes forslag om at teksten om Aktiv Ø præciseres til: Aktiv Ø er et
arrangement, der over minimum fire sommeruger afholder forskellige fysiske
aktiviteter på øen: Crossfit, foldboldskole, yoga, løbeture, golf, afspænding,
vandreture, sejlads, surfing og sommerlege.
Aktiv Ø udstrækker sig også til aktiviteter i efterårsugen samt enkelte tilbud under
helligdage og mindre ferieperioder.
Foreningen drives af..
Skolen
Der fremsættes forslag om at teksten om skolen præciseres til:
Den tidligere skole er etableret som en selvstændig forening – Foreningen Endelave
Skole. Skolens bygninger og udenomsarealer med shelterområde anvendes i dag til
bibliotek, fitness/genoptræning for øens beboere og af øens foreningsliv.
Derudover har foreningen til formål at skabe et fleksibelt læringsrum udenfor
skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner,
kulturinstitutioner og foreningsliv.
Shelters
Der fremsættes forslag om at teksten om shelters præciseres til:
I Forbindelse med skolen er der etableret shelters, der kan benyttes efter aftale
med Foreningen Endelave Skole.
Musikarrangementer
Der fremsættes forslag om at teksten om musikarrangementer præciseres til:
Om sommeren afholdes der forskellige musikarrangementer på øen, eksempelvis
på havnen, i Endelave Kirke og på Skippergården.
Genbrugsplads
Der fremsættes forslag om at teksten om genbrugspladsen revideres så forslaget
om en ny mobil genbrugsplads beskrives i Helhedsplanen.
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Administrationens fremstilling af høringssvar 3
Trampestier
Det påpeges, at Horsens Kommune bør udbygge og understøtter nuværende
Trampestier/ Ridestier og egentlige cykel veje på Endelave.
Der vil inden for 1-3 år forsvinde nuværende trampesti langs hele Syd kysten, fra
Søndermølle til sommerhusene og igen fra sommerhusene til Louisenlund vejen er
stien allerede skyllet væk.
Der skal derfor etableres en ny sti inden for overskuelig fremtid. Dette vil berøre
mange lodsejere idet der er en del indhegninger som på nuværende er helt ude i
vandet.
Administrationens svar på høringssvar 3
Trampesti
Horsens Kommune har noteret sig, at trampesti langs Endelaves sydlige kyst enten
er i fare for at forsvinde, eller er forsvundet.
Der foregår i disse år en del arbejde med at etablere stiforbindelser i Horsens
Kommune, herunder også Endelave. Det vil være muligt, at en ny stiforbindelse
langs Endelaves sydkyst kan blive en del af dette arbejde.
Forslag til beslutning
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget.
Administrationens fremstilling af høringssvar 4
Det påpeges at “Helhedsplanen peger på mere fleksibilitet i udnyttelsen af øens
ferieboliger. Det er en god ide, som understøtter nye og mere flydende grænser
mellem arbejds-, familie- og fritidsliv.
En voksende gruppe vælger at bo i sommerhuset i perioder fx i forbindelse med
ændret arbejdssituation, familieforhold eller andre behov og muligheder, der åbner
sig. I andre perioder udlejes boligen måske, da der ikke er behov for den.
For de små øer kan boliger med en sådan stor fleksibilitet mindske barrierer for at
investere i bolig her, da man kan anvende boligen på mange måder efter stade i
livet og de konkrete behov.
Der efterspørges mulighed for at etablere særlige boliger, som imødekommer den
moderne livsstil og åbner for særlig form for bosætning og ferier på Endelave.
Der stilles forslag om, at der åbnes mulighed for at etablere en særlig
bolig/feriebolig-bebyggelse, hvor det er let og bekvemt at anvende boligen efter de
aktuelle behov.
Det påpeges at Lokalplan 70 udlægger et areal øst for byen til ferieformål.
Administrationens svar på høringssvar 4
Prøve/lejeboliger
Næsten hele Endelave er omfattet af lokalplan 70 – Endelave som bæredygtigt
helårssamfund. I et område øst for Campingpladsen gives der mulighed for
udvidelse af campingpladsen og for opførelse af max. 25 ferielejligheder. Det vil
sige at der foreligger et plangrundlag, der muliggør realiseringen af ferielejligheder.
Dette vil bero på et konkret projekt og ansøgning til Horsens Kommune.
Langs øens sydøst kyst findes et større sommerhusområde ved Lynger Hage. Ifølge
Planlovens § 40 a, stk. 1 og 3 er der en særregel der giver mulighed for udlejning
af sommerhusene beliggende i sommerhusområdet på Endelave til helårsbeboelse.
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Forslag til beslutning
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forhold til planforslaget.
Der er desuden foretaget mindre redaktionelle ændringer i helhedsplanen.

Side 7

