
Notatark

Sagsnr. 01.02.03-P15-1-14

Sagsbehandler
Anne Mølgaard Juul

18.2.2016

Vurdering af indkomne ønsker

Nr. 001: 
Eilif Kristensen, Vandmøllevej 12, 8723 Løsning
Ændring af anvendelse af en del af rammeområde 5.E.09 for at muliggøre etablering af 
boliger. 

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Vi skal ændre rammen fra lettere industri til blandet bolig/erhverv.

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger i byzone indenfor kommuneplanrammen 5.E.09. Området er benyttet til 
boliger og erhverv. Ejendommen grænser op til kommuneplanrammen 5.B.09 og 
lokalplan 1025 der udlægger naboarealet til boliger. Ejendommen indgår i en udpegning 
af støjbelastede areal ligesom hele Løsning by pga. nærheden til motorvejen og 
jernbanen. En planlægning for boliger her kræver at der redegøres for at den fremtidige 
anvendelse sikres mod støjgener (planlovens §15a).

Området er fælleskloakeret. Ved en planlægning af området kunne man evt. se på en 
spildevandskloakering af området således regnvandet håndteres på hver grund. Det vil 
lette belastningen på spildevandssystemet og spildevandsanlægget.

Nuværende rammer i kommuneplanen (Vandmøllevej 12).

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi? 
Udlægget vil være med til at sikre en boligudvikling i Løsning samt give mulighed for at 
omdanne et erhvervsområder der ikke længere lever op til de krav erhvervslivet har i 
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dag til boliger, der er placeret i Løsning by i nærheden af skole, centrum mv. Det erhverv 
der er i området vil kunne fortsætte, idet planlægningen ikke påtvinger ejerne 
handlepligt. Det betyder at erhvervet ikke kan udvikle sig her, men afvikles og omdannes 
til boligområde.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at der gives mulighed for at omdanne Vandmøllevej 12, 8723 
Løsning til boliger.

Nr. 002:
Stouby og omegns lokalråd, Ole Flemming Lyse
Udpegning af Træskohage Fyr og området omkring til kulturmiljø.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Området skal registreres og udpeges som Kulturmiljø i kommuneplan 2017. 

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området er udpeget som §3-natur strandeng med store fredsskovarealer omkring. Det er 
beliggende indenfor kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Området er udpeget 
som et værdifuldt landskabsområde og særligt værdifuldt naturområde, Natura 2000. 
Området er endvidere udpeget som klimahåndteringsområde og lavbundsareal.
Træskohage Fyr ligger ca. 800 meter fra Hotel Vejle Fjord der er udpeget som kulturmiljø 
med flere bevaringsværdige bygninger udpeget i kommuneplanen og lokalplanen for 
området.

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi? 
Det vil sikre de kulturhistoriske værdier, der fortsat vil være med til at brande Stouby og 
omegn som et natur- og kulturrigt sted at besøge og bosætte sig. Borgerne i Stouby og 
omegn har gjort en indsats for at få lov til at renovere og vedligeholde fyret af 
Naturstyrelsen. Kommunen vil understøtte dette lokale initiativ og de lokale kræfter. 
Herudover vil udpegningen understøtte vækst indenfor turisme i området. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at Træskohage Fyr og området omkring registreres og at det 
vurderes om fyret og området omkring skal indarbejdes som nyt kulturmiljø og om fyret 
evt. skal indgå som en bevaringsværdig bygning i kommuneplan 2017. 

Nr. 003:
Stouby Lokalhistoriske Arkiv, Mogens Dam
Udpegning af Træskohage Fyr og omgivelser som kulturmiljø.

Se bemærkning nr. 002.

Nr. 004:
Skovdyrkerforeningen Syd
Ophævelse af udpegning som skovrejsning uønsket på matr. nr. 5a Bottrup By, Ølsted.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Ophævelse af udpegning af området som skovrejsning uønsket (ændring af 
retningslinjen). Reducerer udpegningen af kirkeomgivelserne ved Ølsted Kirke.
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Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Hovedparten af det ønskede skovrejsningsområde ligger i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som ”kirkeomgivelse” ved Ølsted Kirke og som ”område, 
hvor skov er uønsket”.  

I statens udmeldinger 2015 til kommuneplanarbejdet står der at udpegningerne af 
negativområder/skovrejsning uønsket skal som udgangspunkt fastholdes. Ændringer af 
negativområder/ skovrejsning uønsket skal baseres på konkrete vurderinger, om 
skovrejsning vil være i konflikt med andre væsentlige interesser. F. eks. væsentlige 
beskyttelsesinteresser, fremtidige vejanlæg, vindmøller, råstofindvinding, byvækst, 
arealer med højdebegrænsninger omkring flyvepladser eller beskyttelsesområder 
omkring kirkerne. 

Når udpegningen som skovrejsning uønsket som udgangspunkt skal fastholdes, betyder 
det, at der skal være en saglig og god argumentation for, at dette ikke er i strid med de 
interesser, som har været årsag til udpegningen fandt sted. I dette tilfælde betyder det, 
at der samtidig også skal være en saglig og god argumentation for at ændre 
udpegningen af kirkeomgivelserne ved Ølsted Kirke.

Det ansøgte skovrejsningsområde er placeret lige udenfor kirkebyggelinjen. I 
ejendommens nordvestlige hjørne er der et beskyttet sten- og jorddige og i det 
sydvestlige del en mindre §3-regristreret sø. Området er i Hedensted Kommuneplan 
2013-2025 udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde og et særligt værdifuldt 
landskab.
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Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Skovrejsning er med til at skabe mere natur i kommunen og dette tiltrækker flere 
borgere. Udvalget for Teknik har den 2. juni 2015 besluttet, at der skal arbejdes på at 
det bliver muligt at plante skov i området. 
 
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der arbejdes på at matr. nr. 5a Bottrup By, Ølsted kan 
ændres fra skovrejsning uønsket til neutral skovrejsning eller skovrejsning ønsket. 

Nr. 005:
CoastZone A/S v/ Brian Christiansen, Egholmvej 2, 7160 Tørring.
Udlæg af et nyt boligområde for 60 enfamiliehuse.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
At der skal udlægges boligrammer inde fra Tørring og ud, på baggrund af en samlet plan. 
Overfladevandet i Tørring skal håndteres ud fra en samlet plan.

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger vest for Tørring og er i Hedensted Kommuneplan udpeget som et særligt 
værdifuldt landskab, lavbundsareal, ny natur og skovrejsning uønsket. Syd for 
ejendommen løber en regional rekreativ stirute. Midt på ejendommen er en §3-beskyttet 
sø og flere beskyttede sten- og jorddiger, der skal indarbejdes og beskyttes i en 
fremtidig planlægning. Den sydlige del af ejendommen er udpeget som et 
fortidsmindeareal, hvor der er stor sandsynlighed for at der kan findes fortidsminder. 

Området og Tørring

Området er udpeget som et støjbelastet areal dels på grund af nærheden til Viborg 
Hovedvej, samt de aktiviteter der foregår på ejendommen i dag. En planlægning for 
boliger her kræver at der redegøres for at den fremtidige anvendelse sikres mod 
støjgener ifølge planlovens § 15a.  
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Ejendommen er i dag spildevandskloakeret. Det fremtidige område skal ligeledes 
spildevandskloakeres, hvor regnvandet skal håndteres på grunden. 

Der er registreret tre indvindingsboringer på ejendommen. På grund af hensynet til 
grundvandet forventes boringerne sløjfet i forbindelse med etablering af boliger og 
ejendommen skal i den forbindelse tilsluttes Tørring vandværk.

På ejendommen er der et område der er udpeget som muligvis forurenet (vidensniveau 
1). I forbindelse med udvikling af boliger her vil det kræve en nærmere undersøgelse af 
dette areal, og det vil kræve en tilladelse i forhold til håndtering af jorden fra dette 
område.

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Attraktiv byudvikling med fokus på målgrupperne unge fraflyttere og børnefamilier.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at der arbejdes med byudviklingsmulighederne mod vest, og 
håndteringen af overfladevand i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af 
helhedsplanen for Tørring.

Nr. 006:
Elias Meldgaard, Sneppevej 25, 8723 Løsning
Ændring af anvendelse af en del af rammeområde 5.E.09 for at mulig gøre etableringen 
af boliger.

Nuværende rammer i kommuneplanen (Sneppevej 25).

Se bemærkning nr. 001

Nr. 007
Aage Bjerreg. Sørensen, Båstrup Kirkevej 8, Ø. Snede, 8723 Løsning
Udlæg af en boligramme på matr. nr. 6a Øster Snede By, Øster Snede
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Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
For at imødekomme ønsket skal der udlægges boligrammer inde fra Øster Snede og ud, 
og udtages rammer andre steder i Øster Snede ud fra en beslutning om, hvordan Øster 
Snede skal udvikle sig. Det kræver desuden, at indvindingsboringen til vandværket 
flyttes og udpegningen af NFI ophæves.

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger i landzone, og grænser op til rammeområde 5.B.03 og 5.O.01. En del af 
det tilstødende område er omfattet af Byplanvedtægt nr. 6 - Ø. Snede. 

Placering i udkanten af Øster Snede.

Den nordlige del af ejendommen ligger indenfor kirkebyggelinjen samt kirkens nær- og 
fjernomgivelser. Ejendommen er derfor også udpeget som skovrejsning uønsket. På 
ejendommen ligger et ikke fredet fortidsminde (overpløjet rundhøj). I det sydligste skel 
er et fredet dige. Ejendommens bebyggelse er i dag fælleskloakeret.

Området er udpeget som OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og NFI 
(nitratfølsom indvindingsområde). Store dele af ejendommen ligger indenfor 
beskyttelseszonen til indvindingsboringen til vandværket, og området er derfor også 
opland til vandværket. Området er udpeget som følsomt indvindingsområde og 
indsatsområde.

Hovedregel: OSD og indvindingsoplande bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og 
anden ændret arealanvendelse. Det er dog muligt at udlægge rammer til boligformål 
indenfor sådanne områder hvis der ikke er alternative placeringer udenfor OSD og der er 
vægtige planlægningsmæssige hensyn der taler for.
NFI bør friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Det er dog muligt at 
udlægge en ramme til boligformål, hvis der ikke er alternative beliggenheder udenfor 
NFI, og - der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn. 
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Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Udviklingen af området vil være i overensstemmelse med kommunens strategi, da det 
giver mulighed for ny bosætning i Hedensted Kommune.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at der ikke udlægges rammer til byudvikling på matr. nr. 6a 
Øster Snede By, Øster Snede, og at byudviklingen af Øster Snede sker i de allerede 
udlagte områder.

Nr. 008
Rita Mogensen, Konsulent for Bjerre Herred Landbrugsselvskab A/S, om udvikling af 
Remmerslundvej 26, 8722 Hedensted
Uldæg af boligramme samt dagligvarebutik indenfor matr. nr. 3a, 8b, 6f, 6cn, 3ad og 5g 
Remmerslund By, Hedensted.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
For at imødekomme ønsket skal der udlægges boligrammer i området, retningslinjerne 
for skovrejsning skal revideres samt en detailredegørelse skal vise om det er muligt at 
udlægge en dagligvarebutik her.
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Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger i landzone, og grænser op til rammeområde 5.B.17 og 5.E.22. Som 
udlægger de tilstødende arealet til henholdsvis bolig og erhverv. 

En del af området er omfattet af retnigslinjen for skovrejsning ønsket, som betyder at 
arealet skal udtaget fra denne retningslinje. 
Herudover er en del af området er omfattet af retnigslinjerne for særligt værdifuldt 
landskab, økologiske forbindelser og støjbelastede arealer i kommuneplanen hvilket 
betyder at der skal redegøres for emnerne i en kommende planlægning. 

Yderligere er der indenfor arealet en skovbyggelinje og et areal med beskyttet natur.

I forhold til etablering af ny dagligvarebutik skal en ny detailhandelsanalyse vise om det 
er muligt at udlægge en butik indenfor området. Byrådet har tidligere afvist at placere en 
dagligvarebutik i området. 

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Udviklingen af området vil være i overensstemmelse med kommunens strategi, da det 
giver mulighed for ny bosætning tæt på i Hedensted by. Et nyt boligområde i området vil 
være meget attraktivt tæt på skovområdet. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, 
- at der udlægges en ramme til boligformål indenfor matr. nr. 3a, 8b, 6f, 6cn, 3ad og 5g 
Remmerslund By, Hedensted og at retningslinjerne til skovrejsning revideres. 
- Muligheden for en ny detailhandelsbutik i området vurderes i forbindelse med 
udarbejdelsen af en ny detailhandelsredegørelse. 
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Nr. 009
Gunnar Kolstrup, om hele kommunen
Stor mangel på tiltag eller blot tanker omkring natur bevaring og genoprettelse og 
bæredygtighed. Bymidterne er triste og der bør gøres noget.

Indstilling:
Natur bevaring og adgang til naturen indgår i arbejdet med revisionsemnet Bosætning 
samt at omdannelse af bymidterne indgår i arbejdet med emnet Centerbyerne. 

Nr. 010
Frede Haugaard, Vejle arkitekter på vegne af ejer. 
Ændret anvendelse af Daugårdvej 11, 8722 Hedensted.

Ejer af Daugårdvej 11, 8722 Hedensted, matr. nr. 12br Hedensted By, Hedensted ønsker 
at få optaget arealet i den kommende kommuneplan som boligområde i form af tæt-lav 
og åben-lav bebyggelse, da ejer ønsker at opføre lejeboliger på arealet. Herudover 
ønsker ejer at etablere en dagligvarebutik på den nordlige del af arealet op mod 
Overholmvej. 

 

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
For at imødekomme ønsket skal arealet udlægges som en ramme til bolig i 
kommuneplanen samt en detailredegørelse skal vise om det er muligt at udlægge en 
dagligvarebutik her.

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger i landzone mellem jernbanen og Daugårdvej og grænser op til 
rammeområde 5.B.36, 5.B.35, 5.B.33, 5.B.30, 5.O.14 og 5.E.27. Som udlægger de 
tilstødende arealet til henholdsvis bolig, offentlig formål og erhverv. 

Arealet er støjbelastet af støj fra jernbanen, og derfor vil der skulle laves 
støjforanstaltninger, når arealet ønskes anvendt til støjfølsom anvendelse i form af 
boliger. En del af arealet er omfattet af en skovbyggelinje. 
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Det vurderes at være svært, at lave nok støjforanstaltninger på det meget smalle areal 
mellem Daugårdvej og jernbanen til, at der kan opføres boliger. Dog vil det være en 
mulighed at udlægge arealet til lettere industri. Vibrationszonen fra jernbanen udgør 50 
meter fra jernbanens midte, hvilket yderligere gør det svært at udnytte arealet til følsom 
anvendelse som boliger. 

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Et nyt boligområde tæt op af et eksisterende erhvervsområde kan påvirke erhvervslivet, 
da boligerne er støjfølsom anvendelse og derfor kan give begrænsninger for erhvervslivet 
i området. 
Byrådets har tidligere besluttet at der kun placeres 1 dagligvarebutik udenfor bymidten. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, 
- at matr. nr. 12br Hedensted By, Hedensted ikke optages som et nyt boligområde i 
kommuneplanens rammer. 
- at der ikke udlægges en dagligvarebutik i området matr. nr. 12br Hedensted By, 
Hedensted.

Nr. 011
Glud Museum - Kulturarv
Glud Museum anbefaler at Hedensted Kommune laver en screening af de allerede 
udpegede kulturmiljøer og udpeger de 7-10 mest sårbare og registrer værdierne i dem, 
både bygningernes bevaringsværdier og det samelede kulturmiljø. Disse værdier bør 
herefter udpeges i Kommuneplanen.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Områderne skal registreres og udpeges som Kulturmiljø i kommuneplan 2017. 

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Det vil være med til at sikre bevaring af de enkelte steders identitet og brande 
områderne som et specielt sted at besøge og bosætte sig i. Herudover vil udpegningen 
understøtte vækst indenfor turisme. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at en registrering af de kulturhistoriske værdier ikke indgår i 
det kommende kommuneplanarbejde. 

Nr. 012
Stouby og omegns lokalråd

Detailhandel: 
1. Stouby og omegns lokalråd ønsker teksten i planstrategi 2015 om detailhandel 

ændret fra ”Kun lokal opbakning og lokale initiativer kan holde liv i en form for 
dagligvareforsyning” til ”Kun lokal opbakning og udvikling kan holde liv i en 
dagligvareforsyning”. 

2. Stouby ønsker at blive udpeget som omdannelseslandsby, hvor borgerne får 
videre rammer for at præge udviklingen deres egen landsby. 
Omdannelseslandsbyer er nævnt af Erhvervs og Vækstministeren i december 
2015. I den forbindelse vil Stouby gerne have udarbejdet en helhedsplan. 
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Bosætning:
3. Stouby og omegns lokalråd ønsker at få udstykket arealet markeret med 3 inden 

arealet markeret med 2 udstykkes. 
4. Herudover ønskes arealet markeret med 3 udstykket til storparceller, som vist 

nedenfor. 

5. Stouby ønsker herudover at få følgende indføjet i kommuneplanen: ”Kommunen 
skal sikre, at der til stadighed er attraktive byggegrunde til rådighed i alle 
lokalcentre”.

Erhvervsudvikling:
6. Stouby og omegns lokalråd ser gerne at der gives flere muligheder for etablering 

af mindre erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger. 
7. Stouby og omegns lokalråd ønsker at genopbygge det nedbrændte fakkelgrav 

badehotel og at Rosenvold Strand Camping får mulighed for vintercamping. 
8. Stouby og omegns lokalråd ønsker træskohagefyr optaget som kulturmiljø i 

forbindelse med Vejle Fjordhotel.  

Mobilitet: 
9. Ønsker at der etableres en cykelsti langs Bråskovvej fra Stouby Skole til Bråskov
10.Ønske om, at der etableres et fodgængerfelt med ”Toronto-blink” over 

Borgergade ved Idrætsvej
11.Go More-projektet finder vi interessant, og vores næstformand Linda Peitersen vil 

gerne involvere sig i projektet med input eller andet.

Høringsperiode:
12.Stouby og omegns lokalråd mener at høringsperioden har været meget kort og de 

har ikke haft mulighed for at afholde borgermøde i perioden. De ønsker at have 
en kontaktperson for hvert lokalråd i forbindelse med høringen. 
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Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Detailhandel:

1. Planstrategien er vedtaget og kan formuleringen kan derfor ikke ændres. 
2. Det er endnu ikke muligt at arbejde med omdannelseslandsbyer på grund af 

nuværende lovgivning. Den kommende revision af planloven kan dog give nogle 
muligheder. Stouby er herudover udpeget som en lokalby og ikke en landsby i 
Kommuneplanen

Bosætning:
3. Både arealet markeret med 2 og 3 er optaget i kommuneplanen, for at kunne 

udstykke arealerne skal der udarbejdes en lokalplan. 
4. Arealforbruget forbruget til boliger er en statslig interesse. Alt under 8-9 boliger 

pr. ha betragtes som ekstensiv byudvikling og er i strid med de statslige 
interesser.

5. Formuleringen kan ændres.
Erhvervsudvikling:

6. Erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger reguleres af planlovens 
landzonebestemmelser og vil blive behandlet i de enkelte landzonetilladelser. 

7. Både opbygning af Fakkelgrav Badehotel og vintercamping på Rosenvold Strand 
Camping behandles i separate sager. 

8. Se bemærkning nr. 002
Mobilitet: 

9. Ønsket vil blive behandlet i en separat sag. 
10.Ønsket vil blive behandlet i en separat sag. 
11.Ønsket medtages i det videre arbejde. 

Høringsperiode:
12. På nuværende tidspunkt er det kun planstrategien der har været i høring. Det vil 

sige at der på et senere tidspunkt kommer et 8 ugers høring af Kommuneplan 
2017, hvor lokalrådene har mulighed for at blive inddraget. 

Indstilling: 
Administrationen indstiller, 
- Formuleringen i Planstrategien ”Kun lokal opbakning og lokale initiativer kan holde liv i 
en form for dagligvareforsyning” fastholdes.
- at der ses på mulighederne for omdannelseslandsbyer, hvis lovgivningen på sigt giver 
mulighed for dette. 
- at det anføres i kommuneplanen at ”Kommunen skal sikre udpegning af arealer til 
byudvikling i alle lokalbyer.” 
- at lokalrådene bliver inddraget i arbejdet med kommuneplanen. 
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Nr. 013
Aage Nygård Poulsen
Ønsker arealet matr. nr. 4o Lindved By, Sindbjerg optaget som boligområde i form af 
åben-lav bebyggelse i kommuneplan 2017. 

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
For at imødekomme ønsket skal arealet udlægges som en ramme til bolig i 
kommuneplanen.
 
Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
I 2009 blev byudviklingen i Lindved sat i bero ind til den statslige grundvandskortlægning 
var færdig for området. Kortlægningen er nu færdig, og det forventes en indsatsplan er 
klar til behandling i Udvalg for Teknik i udgangen af 2016, hvor det skal afklares hvilke 
byudviklingsmuligheder der er i fht. grundvand ved Lindved. Da der er flere 
indvindingsoplande der når ud til området øst for Lindved, vil det umiddelbart ikke være 
hensigtsmæssigt at byudvikle øst for Lindved.

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Udviklingen af området vil være i overensstemmelse med kommunens strategi, da det 
giver mulighed for ny bosætning i Hedensted Kommune. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at der i kommuneplanarbejdet arbejdes for, at udlægge en 
ramme til boligformål indenfor matr. nr. 4o Lindved By, Sindbjerg.
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Nr. 014
Hans Dammand
Ønsker at få mulighed for skovrejsning på matr. nr. 5B, Hvirring By, Hvirring. Arealet er 
udpeget som skovrejsning uønsket på grund af at området er udlagt til råstofindvinding. 

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
Ophævelse af udpegning af området som skovrejsning uønsket. Området skal være 
udtaget som råstofgraveområde og at efterbehandlingsplanen for området skal være 
godkendt af regionen og af kommunen.

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
I statens udmeldinger 2015 til kommuneplanarbejdet står der at udpegningerne af 
negativområder/skovrejsning uønsket skal som udgangspunkt fastholdes. Ændringer af 
negativområder/skovrejsning uønsket skal baseres på konkrete vurderinger, om 
skovrejsning vil være i konflikt med andre væsentlige interesser. F. eks. væsentlige 
beskyttelsesinteresser, fremtidige vejanlæg, vindmøller, råstofindvinding, byvækst, 
arealer med højdebegrænsninger omkring flyvepladser eller beskyttelsesområder 
omkring kirkerne. 

Når udpegningen som skovrejsning uønsket som udgangspunkt skal fastholdes, betyder 
det, at der skal være en saglig og god argumentation for, at dette ikke er i strid med de 
interesser, som har været årsag til udpegningen fandt sted. I dette tilfælde betyder det, 
at området skal være udtaget som råstofgraveområde og at efterbehandlingsplanen for 
området skal være godkendt af regionen og af kommunen. Efterbehandlingen af området 
er afsluttet og godkendt af både regionen og kommunen. 

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Skovrejsning er med til at skabe mere natur i kommunen og dette tiltrækker flere 
borgere. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at skovrejsning uønsket fjernes fra matr. nr. 5B, Hvirring By, 
Hvirring. 
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Nr. 015
Andreas Bagunck, Innovater
Ønsker at udvide centerområdet i Hedensted, så der gives mulighed for flere butikker. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at udvidelsen af centerområdet i Hedensted vurderes 
sammen med den samlede revision af detailhandel i Kommuneplan 2017. 

Nr. 016
Søren Bach, Superbrugsen i Hedensted
Ønsker at udvide centerområdet i Hedensted, så der gives mulighed for flere butikker. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at udvidelsen af centerområdet i Hedensted vurderes 
sammen med den samlede revision af detailhandel i Kommuneplan 2017.

Nr. 017
Birger Brix
Boligområde og golfbane på matr. nr. 11K, Klakring By, Klakring.

Hvad skal der til for at imødekomme ønsket?
For at imødekomme ønsket skal arealet udlægges, som en ramme til bolig og en ramme 
til rekreative formål i kommuneplanen. Udpegningen for særligt værdifuldt landskab skal 
fjernes fra arealet. 

Hvilken indvirkning vil det have på det omkringliggende miljø?
Området ligger i landzone ved Vejlevej og grænser op til rammeområde 1.O.05 og 
1.R.06. Som udlægger de tilstødende arealet til henholdsvis offentlige formål, Hellebjerg 
efterskole og rekreative formål i form af golfbanen. 
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Området ligger indenfor særligt værdifuldt landskaber, hvilket vil skulle fjernes i 
forbindelse med optagelse af området i kommuneplanen. En del af området ligger 
indenfor støjbelastede areal, som ikke uden støjforanstaltninger vil kunne udnyttes til 
boliger. 

Området er udpeget som OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og NFI 
(nitratfølsom indvindingsområde). 

Hovedregel: OSD bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret 
arealanvendelse. Det er dog muligt at udlægge rammer til boligformål indenfor sådanne 
områder hvis der ikke er alternative placeringer udenfor OSD og der er vægtige 
planlægningsmæssige hensyn der taler for.
NFI bør friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Det er dog muligt at 
udlægge en ramme til boligformål, hvis der ikke er alternative beliggenheder udenfor 
NFI, og - der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn. 

Er det i overensstemmelse med kommunens strategi?
Udviklingen af området vil være i overensstemmelse med kommunens strategi, da det 
giver mulighed for ny bosætning i Juelsminde. Et nyt boligområde i området vil være 
meget attraktivt med placeringen i Juelsminde by og tæt på både vand og golfbane. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, 
- at der arbejdes for at udlægge en ramme til boligformål og rekreative formål indenfor 
matr. nr. 11K, Klakring By, Klakring.

Samlet indstilles det:
Nr. 001
- at der gives mulighed for at omdanne Vandmøllevej 12, 8723 Løsning til boliger.
Nr. 002
- at Træskohage Fyr og området omkring registreres og at det vurderes om fyret og 
området omkring skal indarbejdes som nyt kulturmiljø og om fyret evt. skal indgå som 
en bevaringsværdig bygning i kommuneplan 2017. 
Nr. 004
- at der arbejdes på at matr. nr. 5a Bottrup By, Ølsted kan ændres fra skovrejsning 
uønsket til neutral skovrejsning eller skovrejsning ønsket. 
Nr. 005
- at der arbejdes med byudviklingsmulighederne mod vest, og håndteringen af 
overfladevand i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af helhedsplanen for 
Tørring.
Nr. 007
- at der ikke udlægges rammer til byudvikling på matr. nr. 6a Øster Snede By, Øster 
Snede, og at byudviklingen af Øster Snede sker i de allerede udlagte områder. 
Nr. 008
- at der udlægges en ramme til boligformål indenfor matr. nr. 3a, 8b, 6f, 6cn, 3ad og 5g 
Remmerslund By, Hedensted og at retningslinjerne til skovrejsning revideres. 
- Muligheden for en ny detailhandelsbutik i området vurderes i forbindelse med 
udarbejdelsen af en ny detailhandelsredegørelse. 
Nr. 010
- at matr. nr. 12br Hedensted By, Hedensted ikke optages som et nyt boligområde i 
kommuneplanens rammer. 
- at der ikke udlægges en dagligvarebutik i området matr. nr. 12br Hedensted By, 
Hedensted.
Nr. 011
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- at en registrering af de kulturhistoriske værdier ikke indgår i det kommende 
kommuneplanarbejde. 
Nr. 012
- Formuleringen i Planstrategien ”Kun lokal opbakning og lokale initiativer kan holde liv i 
en form for dagligvareforsyning” fastholdes.
- at der ses på mulighederne for omdannelseslandsbyer, hvis lovgivningen på sigt giver 
mulighed for dette. 
- at det anføres i kommuneplanen at ”Kommunen skal sikre udpegning af arealer til 
byudvikling i alle lokalbyer.” 
- at lokalrådene bliver inddraget i arbejdet med kommuneplanen. 
Nr. 013
- at der i kommuneplanarbejdet arbejdes for, at udlægge en ramme til boligformål 
indenfor matr. nr. 4o Lindved By, Sindbjerg.
Nr. 014
- at skovrejsning uønsket fjernes fra matr. nr. 5B, Hvirring By, Hvirring. 
Nr. 015
- at udvidelsen af centerområdet i Hedensted vurderes sammen med den samlede 
revision af detailhandel i Kommuneplan 2017. 
Nr. 016
- at udvidelsen af centerområdet i Hedensted vurderes sammen med den samlede 
revision af detailhandel i Kommuneplan 2017. 
Nr. 017
- at der arbejdes for at udlægge en ramme til boligformål og rekreative formål indenfor 
matr. nr. 11K, Klakring By, Klakring. 


