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Vejdirektoratets bemærkninger til Lokalplan 1105 og Kommuneplantillæg nr. 21, Sneppevej, 
byomdannelse af erhverv til bolig - Hedensted Kommune 

Vejdirektoratet har den 28. april 2017 modtaget besked fra plansystem.dk om, at Hedensted 
Kommune har sendt forslag til lokalplan 1105 i offentlig høring fra den 28. april 2017 til den 23. juni 
2017. 
 
Lokalplanforslaget muliggør omdannelse af et eksisterende erhvervsområde til boligområde. 
 
Lokalplanområdet grænser ikke direkte op til Østjyske Motorvej (statsvej nr. 60). Vejdirektoratets 
støjkortlægning fra 2011 viser imidlertid, at området er påvirket af støj fra motorvejen. 
  
Indholdet af forslag til Lokalplan 1105 og tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 
giver ikke anledning til at gøre indsigelse.  
 
Vejdirektoratet har dog nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at 
Hedensted Kommune tager højde for og i nødvendigt omfang indarbejder i den endelige lokalplan. 
 

Bemærkninger  

Vejdirektoratet har noteret sig, at der ønskes etableret boliger i et område, der er påvirket af støj fra 
Østjyske Motorvej. 
 
Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 
anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger 
m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.  
 
Det er således Hedensted Kommune, der – som planmyndighed – er ansvarlig for, at der er indar-
bejdet den nødvendige støjbeskyttelse i såvel lokalplanforslaget som i de tilladelser, der senere 
gives på grundlag af lokalplanen.  
 
Forslaget til Lokalplan 1105 indeholder ingen bestemmelser i forhold til håndtering af trafikstøj fra 
motorvejen. 
 

Hedensted Kommune 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
 
 
 
Sendt pr. e-mail til: byoglandskab@hedensted.dk 
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Udsnit af Vejdirektoratets støjkortlægning 2011 
 
Vejdirektoratets støjkortlægning fra 2011 viser, at støjpåvirkningen af en mindre del af lokalplanom-
rådet, på det tidpunkt, var mere end 58dB (Lden).  
 
Som det fremgår af nedenstående tabel er trafikken på Østjyske Motorvej steget siden 2011 og 
dermed er støjpåvirkningen af omgivelserne også steget.  
 

 
Årsdøgntrafik Østjyske Motorvej 
(statsvej 60, km 122,5-124,5) 
 
Årstal Årsdøgntrafik 
2011 46.005 
2012 46.655 
2013 47.174 
2014 49.137 
2015 51.166 
2016 53.407 

 
Dette sammenholdt med, at Miljøstyrelsen i 2007 udarbejdede en vejleding om ”Støj fra veje”, 

hvoraf det bl.a. fremgår, at: ”Til brug for planlægning og udlæg af støjkonsekvensområder bør støj-
beregningen foretages for en fremtidig trafiksituation - sædvanligvis en planlægningshorisont på 
mindst 10 år. Her skal der både tages hensyn til den generelle trafikudvikling og til udviklingen som 
følge af de konkrete trafikskabende projekter i området.” 
 
Hedensted Kommune bør, i beregningerne af den fremtidige støj fra de omkringliggende omgivel-
ser, herunder fra Østjyske Motorvej, sikre, at en eventuel støjberegning, tager højde for en 
fremtidig udvikling i trafikmængden på mindst 10 år.  
 
Vejdirektoratet kan være behjælpelig med en evt. fremskrivning af den forventede årsdøgnstrafik 
på Østjyske Motorvej. 
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Vejdirektoratet gør opmærksom på, at eventuelle krav om støjdæmpning i forhold til Østjyske Mo-
torvej er Vejdirektoratet uvedkommende, og at det ikke kan forventes, at Vejdirektoratet bidrager 
økonomisk til etablering af evt. støjafskærmning. 
 

Afsluttende bemærkninger 

Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-
ler kontaktes på direkte tlf.nr. 72 44 27 46 eller på e-mail lds@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Lene Dalgaard Stenderup 
Landinspektør 

mailto:xxx@vd.dk






Fra: Christina Duedal Nielsen [byoglandskab@Hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 20-06-2017 14:48
Modtaget Dato: 20-06-2017 14:48

Vedrørende: VS: Hedensted Kommune - Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 - boligområde ved Sneppevej
og Vandmøllevej - Løsning kirkes omgivelser

Vedhæftninger: 76056-17_v1_Komm. vedr. bem.PDF
57741-17_v1_Kgl. sender udt.PDF
68237-17_v1_Mr. sender udt.PDF
image001_25795.gif
image002_27922.gif

Har ikke journaliseret eller kvitteret
 
Med venlig hilsen 

Christina Duedal Nielsen
Cand. Arch.

By og Landskab
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
D: +4579755682
T: 79755000

Fra: Haderslev Stift [mailto:KMHAD@KM.DK] 
Sendt: 19. juni 2017 15:18
Til: Post By og Landskab <byoglandskab@Hedensted.dk>
Cc: Løsning Sogns Menighedsråd (7969) <7969@sogn.dk>; 'gr@ra.dk' <gr@ra.dk>; Hedensted Provsti <hedensted.provsti@KM.DK>
Emne: Hedensted Kommune - Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 - boligområde ved Sneppevej og Vandmøllevej - Løsning kirkes
omgivelser
 
 
Med venlig hilsen
 
Haderslev Stift
Ribe Landevej 37
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 20 25
 
 
 

mailto:Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk
http://www.hedensted.dk
http://www.facebook.com/hedenstedkommune


Ribe Landevej 35-37 Telefon Telefax E-mail: Internet
6100 Haderslev 74 52 20 25 74 53 36 06 kmhad@km.dk hjemmeside:

www.haderslevstift.dk

Hedensted Kommune

  

Den 19-06-2017/ MAHL
 Sagsnr. 17/3007 

Løbenr. 76056/17

Hedensted Kommune – Kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 – boligområde 
ved Sneppevej og Vandmøllevej – Løsning kirkes omgivelser

Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift har gennemgået det fremsendte forslag til 
kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 – boligområde ved Sneppevej og 
Vandmøllevej og har forelagt kommuneplantillægget for kgl. bygningsinspektør Rønnow 
Arkitekter A/S og Løsning menighedsråd. Kopi af de indhentede udtalelser vedhæftes.

Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig de bemærkninger, der fremgår af kgl. bygningsinspektørs 
udtalelse, hvorefter den tilladte bygningshøjde anbefales reduceret i det byggeri, der ligger 
overfor og i nærheden af kirken.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Kjærgaard

Kopi til orientering for:
Løsning menighedsråd
Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S
Hedensted provstiudvalg

mailto:kmhad@km.dk
http://www.haderslev.stift.dk/


Vedr. Løsning Kirke, forslag til lokalplan 1105 + tillæg 21 - Sneppevej - byomdannelse af 

erhverv til beboelse, Hedensted Kommune 

 

 
 Rønnow Arkitekter A/S 
E  ra@ra.dk 
www.ronnowarkitekter.dk 
CVR-nr. 18 73 82 95 

Kontor 
Ny Kongensgade 9, 2. 
DK-1472 København K 
T +45 59 44 32 00 

Indehavere 
Mette Prip Bonné, arkitekt m.a.a.  
Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./MSc 
Inge-Lise Kragh, arkitekt m.a.a. 
 

Bank 
Jyske Bank   
Reg. nr. 5037  
Kontonr. 118587-2 

Haderslev Stift 

Ribe Landevej 35-37 

6100 Haderslev  

 

 

København, den 8. maj 2017 

 

 

Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt forslag til lokalplan 1105 + tillæg 

21 - Sneppevej - byomdannelse af erhverv til beboelse. Løsning, Hedensted Kommune. 

 

Område 5.B.54 ligger ca. 200 meter vest for Løsning Kirke. 

Forslaget om at ændre benyttelsen af dette areal mellem Vandmøllevej og Sneppevej fra erhverv til 

beboelse vil ikke have betydning for Løsning Kirkes umiddelbare omgivelser. 

 

Det fremgår imidlertid også af planen, at område 5.C.01, som ligger umiddelbart syd for Løsning 

Kirke, kan bebygges i op til 3 etager med en bygningshøjde på 10 meter og en bebyggelsesprocent 

på 60. Dette forhold må give anledning til bekymring. 

 

Bebyggelsen lige overfor, og ved siden af, kirken består i dag af traditionelle, lidt ældre huse i 1,5 

etager, der virker naturlige i forhold til kirken, hvilket en evt. ny og langt højere bebyggelse ikke vil 

gøre. 

 

Det må derfor anbefales, at man i forbindelse med den aktuelle plan overvejer at reducere den 

tilladte bygningshøjde på gadestrækningen omkring kirken, med henblik på et mere harmonisk 

forhold til den gamle kirkebygning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

For Camilla Løntoft Nybye 

Arkitekt m.a.a.MSc., Kgl. Bygningsinspektør 

 

Gunilla M. Rønnow 



Løsning menighedsråd  •  Kirkecentret  •  Vestergade 42A  •  8723 Løsning
Tlf. 75 79 00 14  •  www.losnkornsogn.dk

Stiftsøvrigheden

Haderslev stift.

Udtalelse til Hedensted kommune
Vedrørende forslag til lokalplan 1105 + tillæg 21, Sneppevej

Menighedsrådet ved Løsning kirke støtter fuldt ud planens mål med at omdanne 
området til beboelse.

Ligeledes støtter vi også muligheden for at udvide centerområdet, så det kan give gode 
forhold for en kommende dagligvarebutik.

Centerområdet planlægges med et maksimal etageantal på 3 og en maksimal 
byggehøjde på 10 meter. 

Menighedsrådet undrer sig over, at vi skal tage stilling til en byggehøjde på 10 meter, 
når Løsning kirke i 2008 måtte bygges med en begrænset byggehøjde på 8,5 meter. 

Så en byggehøjde på 10 meter hilser vi ikke velkomment.

Med venlig hilsen

På menighedsrådets vegne
Svend Erik Pedersen
menighedsrådsformand



Fra: Anne Marie Menå Heltborg [byoglandskab@Hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 22-06-2017 11:23
Modtaget
Dato: 22-06-2017 11:23

Vedrørende: VS: Tak for din kommentar. Den vil indgå i den videre behandling af Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig, når
den offentlige høring er

Med venlig hilsen 

Anne Marie Menå Heltborg 
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

By og Landskab 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M: +4523603843 
D: +4579755689 
T: 79755000 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk] 
Sendt: 22. juni 2017 07:58 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Tak for din kommentar. Den vil indgå i den videre behandling af Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig, når den offentlige
høring er 

afsluttet. 

Dine kommentar vil blive forelagt politisk udvalg, samt Hedensted Byråd med administrationens kommentarer og eventuelle
ændringsforslag til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig. Efter byrådets behandling og endelige vedtagelse af
kommuneplanen med eventuelle ændringsforslag vil du få svar på din henvendelse. 

Din henvendelse bliver behandlet i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse
(lovbekendtgørelse nr. 587 af den 27. maj 2013). 

Med venlig hilsen 

By og Landskab 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
byoglandskab@hedensted.dk 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvitteringsmail til Hanne Marie Eriksen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig
Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig. 
Din kommentar er modtaget d. 22-06-2017 07:58:00 

Vi har registret foelgende i din indsigelse/bemærkning: 

Name: Hanne Marie Eriksen 
Address: Sneppevej 37 
Postnr: 8723 
By: Løsning 
Tlf: 22525906 
Email: marie_eriksen@hotmail.com 

Emne: Bebyggelse af boliger på grunden hvor tømmerhandlen ligger 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Vi er et par boliger overfor Tømmerhandlen som er en anelse "nervøse" for bolig bebyggelsen af boliger i højden. Vi ønsker ikke
boligere i højden som vil genere os, forstået på den måde, at de kommer for tæt på vores boligere... samt at de bliver så høje, at de
genere vores privatliv - det er de nævnte bygningshøjder vi opponere omkring / gøre indsigelser om 

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 











Fra: Dkplan automailer [infhosting@niras.dk]
Til: Post By og Landskab [byoglandskab@Hedensted.dk]
Sendt dato: 23-06-2017 22:54
Modtaget
Dato: 23-06-2017 22:54

Vedrørende: Tak for din kommentar. Den vil indgå i den videre behandling af Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig, når den
offentlige høring er

afsluttet.

Dine kommentar vil blive forelagt politisk udvalg, samt Hedensted Byråd med administrationens
kommentarer og eventuelle ændringsforslag til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig. Efter byrådets behandling og endelige
vedtagelse af lokalplanen med eventuelle ændringsforslag vil du få svar på din henvendelse.

Din henvendelse bliver behandlet i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 6 om planers
tilvejebringelse og ophævelse (lovbekendtgørelse nr. 1529 af den 23. november 2015 med efterfølgende lovændringer).

Med venlig hilsen

By og Landskab
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
byoglandskab@hedensted.dk

-------------------------------------------------------------------------------------

Kvitteringsmail til Birgit og Brian Borup for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig
Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig. 
Din kommentar er modtaget d. 23-06-2017 22:55:00

Vi har registret foelgende i din indsigelse/bemærkning: 

Name: Birgit og Brian Borup
Address: Vandmøllevej 22
Postnr: 8723
By: Løsning
Tlf: 31665293 
Email: borup@lafnet.dk

Emne: Høringssvar lokalplan
Kategori: Kommentar
Indhold: 
1. Det er ikke i orden, at der ikke må opbevares f.eks. campingvogn, trailer og lignede, på ubebyggede arealer
2. Det er ikke i orden at vores indkørselsret på Sneppevej sløjfes. Vores grund er tinglyst med denne ret
3. Vi er ikke interesseret i at komme med i en grundejerforening på Sneppevej, da vi har adresse på Vandmøllevej
4. Vi mener at, tilkørselsvejen til det nye boligområde skal være fra en rundkørsel, der hvor Sneppevej, Skærvegyden og Nordre Alle'
mødes

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.



Fra: Tommy Hansen [pjul35@gmail.com]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 25-06-2017 16:58
Modtaget Dato: 25-06-2017 16:58
Vedrørende: Lokalplan 1105 Sneppevej

Indsigelse til byomdannelse sneppevej, lokalplan nr 1105.
Supper fin med ny plan og forskønnelse af området. Nå det så er sagt, er bekymring ud mod nordealle. De 2 etage, og hvis den
beplantningsbælte der er der nu skal halveres i højde og brede. Blver det som at værre i zoo på den gale side af glasset.

MVH
Tommy Hansen
Sneppevej 35
(41677792)
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