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Notat over bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017-2029 
 
Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Kommunens kommentarer Ændringsforslag 
1 Dalbyvej 56, St. Dalby 

8722 Hedensted 
Areal mellem Dalbyvej, St. 
Dalby og Hedensted på Dalby-
vej 50, 8722 Hedensted. Øn-
sker at udvikle omkring 50 bo-
liger og store parceller med 
henblik på at St Dalby og He-
densted vokser sammen 
 

Arealet medtages ikke i denne 
kommuneplan idet der vurderes væ-
rende tilstrækkelige arealer til by-
vækst her til næste planperiode. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

2 Kenth Skipper-
Mortensen, Formand 
Korninghus 

Areal mod Ussingvej, nord for 
boldbanen. Del af matr. nr. 
18a ønskes udlagt i kommune-
planen til kulturhus. 

Arealet er indarbejdet i kommune-
planen til offentligt formål. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

3 Årupvej 2,  
8722 Hedensted 

Ejendommen ønskes udlagt 
som boligområde og ikke of-
fentligt formål med henblik på 
salg. 

Arealet er indarbejdet i kommune-
planen til boligområde. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

4 Ole Flemming Lyse 
Formand for Stouby 
og Omegns Lokalråd 

Stouby og Omegns lokalråd fo-
reslår, at kommunen får en 
pligt til at sende visse sager til 
lokalrådene til orientring / 
kommentering. 

Bemærkningen er ikke kommune-
planrelevant. Dialog og samarbejde 
med lokalområderne er skrevet ind i 
kommuneplanens hovedstruktur. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

5 Steffen Sejr, Landin-
spektør på vegne af 
Rasmus Wittrup 

Ejer ønsker arealet matr.nr. 
23k Glud By, Glud udlagt til 
boliger. 

Arealet er indarbejdet i kommune-
planen til boligområde. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

6 Borgere i Daugård Matr. nr. 12ar Daugård By, 
Daugård ønskes udlagt til en 

Arealet er indarbejdet i kommune-
planen til erhvervsområde. Der er 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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enkeltstående dagligvarebutik. mulighed for en konkret planlægning 
for lokal detailhandel. 

7 Carl Holmbjerg Landsbyafgrænsningen ønsket 
udvidet med en del af matr. nr. 
11v Hjarnø By, Hjarnø 

Landsbyafgrænsningen er tilrettet 
således den omfatter den første gård 
man møder, når man kommer fra 
færgen. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

8 Flemming Lokalråd og 
Grundsalg 

Udvidelse af kommuneplan-
rammen med matr. nr. 7bm 
Flemming By, Hornborg med 
henblik på en afrunding på bo-
ligområdet 

Rammen er udvidet til at omfatte 
den resterende del af matriklen. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

9 Juelsminde Visionsråd a) As: Savværket er lukket og 
til salg og det gamle forslag 
om flere sommerhuse i As bør 
tages op igen. Det giver mulig-
hed for at udlægge et større 
areal til sommerhuse i forbin-
delse med det eksisterende 
sommerhusområde og med 
god beliggenhed ved god ba-
destrand. 
 
b) I Juelsminde ønskes udlæg-
ning af Matr. nr. 18e Klakring 
By, Klakring, der ligger op til 
Storstranden og Fasanlunden, 
med naturlig tilgang fra Eng-
haven, til sommerhus grunde. 
I dag udlagt til bolig som en 
del af 1.B.06. 
 
c) Udlægning af arealet 1.B.21 
til sommerhuse / feriere-sort. 
Eller flytte Campingpladsen til, 
når kontrakten med den nuvæ-
rende forpagter udløber om ca. 
10 år. 

Ad a) Der bydes ind på statens pulje 
af nye sommerhusgrunde mellem As 
og Pøt. Det kræver et landsplandi-
rektiv fra staten for at kunne udlæg-
ge arealet, hvilket der ansøges om. 
 
Ad b) Der er generelt ikke muligt at 
udlægge flere sommerhusgrunde i 
kystnærhedszonen. Staten har ud-
budt en pulje af sommerhusgrunde 
kommunerne kan byde ind på. Disse 
potentielle sommerhusområder må 
ikke ligge indenfor klimahåndte-
ringsområder, hvilket gør, at kom-
munen ikke kan ansøge om dette 
område. 
 
Ad c) Der bydes ind på statens pulje 
af nye sommerhusgrunde i Juels-
minde. Det kræver et landsplandi-
rektiv fra staten for at kunne udlæg-
ge arealet, hvilket der ansøges om. 
Der ændres ikke på rammeudlægget 
til campingplads i denne kommune-
planrevision. 
 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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d) Ønske om et større areal del 
af matr. nr. 15ø Klakring By, 
Klakring m.fl. udlagt til erhverv 
og mulighed for grunde med 
facade ud mod Vejlevej ved en 
udvidelse af det udlagte areal 
helt op til Vejlevej. 

Ad d) Det er ikke muligt at udvide 
rammen mod Vejlevej pga. drikke-
vandsinteresser. Set i sammenhæng 
med det nye udlæg forventes rum-
ligheden i erhvervsarealerne være 
tilstrækkeligt til den kommende 
planperiode. Hvis det viser sig ikke 
tilstrækkeligt vil der kunne udarbej-
des et tillæg til kommuneplanen. 

10 Snaptun Lokalråd Snaptun lokalråd ønsker bolig-
rammer placeret sydvest for 
Snaptun. Matr. nr. 18m Østrup 
By, Glud m.fl. 

Placeringen af boligområder sydvest 
for Snaptun er ikke muligt pga. drik-
kevandsinteresser og potentielle mil-
jøkonflikter mellem boliger og er-
hvervsområdet.  

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

11 Daugård Lokalråd a) Flytning af skoledistriks-
grænse længere mod nord, så-
ledes udstykningerne syd for 
Mårvej og Krondyrvej hører til 
Daugård skoledistrikt. 
b) Cykelsti mellem  
Daugård/Hedensted, Dau-
gård/Assendrup og Dau-
gård/Daugård Strand - Vejle 
Fjordskolen. 
c) Udstykning af parcelgrunde 
nord for Daugård 
d) Udstykning af parcelgrunde 
ved Hestehaven. 
e) Ny erhvervsramme for areal 
ved rundkørsel 
f) Offentlig trafik 

Ad a) Fastsættelse af skoledistriks-
grænser sker ikke i kommunepla-
nen. 
Ad b) Ønskerne om disse 3 cykelsti-
forbindelser er fremsendt tidligere. 
Der er ikke afsat anlægsmidler pt. til 
formålet og dermed ikke mulighed 
for at anlægge stierne. 
Ad c) Arealet er medtaget i forslaget 
til kommuneplanen. 
Ad d) Arealet er i nuværende kom-
muneplan og fastholdes i forslaget til 
kommuneplan. 
Ad e) Arealet er medtaget i forslaget 
til kommuneplan. 
Ad f) Offentlig transport reguleres 
ikke i kommuneplanen. I den køre-
plan der gælder fra sommerferien 
2017 er der 2 morgenafgange mod 
Vejle og 2 eftermiddagsafgange fra 
Vejle der benytter stoppestedet ved 
hovedvejen, alle øvrige afgange går 
gennem Daugård. At vi på 2 udvalg-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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te afgange i hver retning benytter 
stoppestedet ved hovedvejen skyl-
des et ønske om, at kunne tilbyde 
elever på ungdomsuddannelserne en 
hurtig rute til/fra Vejle. 
Transportbehovet fra Daugård til 
Hedensted i forbindelse med fritids-
interesser m.v. er så individuelt, og 
på så mange forskellige tidspunkter, 
at det ikke er realistisk at dække det 
med busser. I stedet henvises til 
Flextur, der kører alle ugens dage 
fra 06.00 til 24.00, og i modsætning 
til bussen bliver man hentet hjemme 
på adressen og kørt lige til den 
adresse man ønsker. Alle kan benyt-
te Flextur. En Flextur fra Daugård til 
Hedensted koster i gennemsnit 30 
kr., og en busbillet vil koste 20 kr. 

12 Snaptun lokalråd, 
 

Ønsker at der bliver udlagt et 
rekreativt område ved kysten 
nord for sommerhusområdet. 

Arealet er beskyttet af naturbeskyt-
telsesloven (§3), og derfor kan det 
ikke kunne udnyttes til andre formål. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

13 Hornsyld-Bråskov Lo-
kalråd 

a) Genslyngning af Smede-
bækken. 
b) Opfordring til ny planlæg-
ning for en del af boligområdet 
mellem Hornsyld og Bråskov 
med karakteren: Åben bebyg-
gelse m. fælles nyttehaver mv. 
Fællesskabsorienteret, uden 
hække og hegn, med fælles 
koklapperlaug (afgræsning af 
engen), fælles køkkenhaver, 
evt. navn ”fælleden”, gerne 
fælles markedsføring med 
Bjerre og Bråskov. 

Ad. a) Ønsket er ikke kommunepla-
relevat men kræver et vandløbspro-
jekt. Der har været dialog mellem 
vandløbsteamet, landdistriktskoordi-
natoren og lokalrådet. 
Ad. b) Kommuneplanrammen er ud-
lagt til boliger og det ønskede kan 
lade sig gøre inden for kommune-
planens rammer. Lokalplan 1039 ud-
lægger området til boliger og institu-
tion. Der er ingen yderligere be-
stemmelser for byggeri indenfor det-
te område, hvilket vil sige lokalpla-
nen er en rammelokalplan og vil 
kræve udarbejdelsen af en ny lokal-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen.  
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plan for området. 

14 Løsning Lokalråd a) Rekreativt område nedenfor 
Mekurvej og Marsvej – som i 
virkeligheden.  
b) Boliger ud af Ribevej, ej i 
kilen v. Nordre Allé. 
c) Brug Tankstationen på Fre-
deriksbergvej til boliger 

Ad. a) Området er allerede udlagt til 
rekreativt område i lokalplanen. 
Ad. b) Området syd for Ribevej er 
udlagt til erhvervsområde. Af hensyn 
til potentielle miljøkonflikter mellem 
erhverv og boliger samt motorvejen 
vil det ikke være hensigtsmæssigt at 
udlægge boliger her. 
Ad. c) Området er allerede udlagt i 
kommuneplanen til boliger. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

15 Stouby og Omegns 
Lokalråd 

Storparceller med vejadgang 
fra Skovhavegårdvej. 

Området er kommuneplanlagt til bo-
liger. Det er ikke muligt at udlægge 
specifikt til storparceller i en kom-
muneplan. Det er af national inte-
resse opretholde arealer til landbrug. 
Derfor skal der ved udstykning af 
storparceller skabes balance i for-
bruget af jord ved, at der udstykkes 
mindre grunde f.eks. til tæt-lavt 
byggeri, således at der gennemsnit-
ligt bruges det der svarer til parcel-
huse (åbent-lavt byggeri). Udlæg-
gelse af storparceller skal ske i for-
bindelse med lokalplanlægning.  

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

16 Ørum Lokalråd Rekreativt område med stisy-
stemer og enkelte storparceller 
inspireret af svenske kalk-
stensbrud, der i dag er omlagt 
til et nyt spændende og inter-
nationalt kendt område. Det vil 
derfor kræve at der allerede nu 
begyndes med dialog med HM 
entreprenør.  

Gravetilladelsen lægger op til genop-
fyldning. Det vil ikke være muligt at 
planlægge for nye boliger i grusgra-
ven, idet det vil stride mod planlo-
vens bestemmelser om at forhindre 
byvækst i det åbne land. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

17 Øster Snede Lokalråd a) Lokalrådet vil gerne have 
omfartsvejen syd for byen. 
b) Ønsker at virksomhederne i 

Ad. a) Etablering af vejen er ikke 
kommuneplanrelevant. Der vil lø-
bende blive holdt øje med udviklin-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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det nordlige Kragelund udvider 
væk fra byen på grund af støj 
og trafik. 

gen af trafikken. Der er foretaget in-
vesteringer i den eksisterende infra-
struktur. Ønsket er taget til efterret-
ning. 
Ad. b) Der er drikkevandsinteresser 
nord for byen. Det vil derfor ikke 
være hensigtsmæssigt at udvide 
virksomheden denne vej. 

18 Bjerre Lokalråd a) Gør opmærksom på at Bjer-
re ligger meget tæt på den nye 
omfartsvej og tæt på skov, og 
at de gerne vil have fælles 
markedsføring med Hornsyld-
Bråskov – forslag om storpar-
celler og udlæg til boliger samt 
huse i klynger med fælleshus i 
midten. 
b) Bjerre er i gang med udvik-
lingsplaner. 
 
 

Ad. a) en del af forslaget til boligom-
råde er med i kommuneplanen. Det 
er ikke muligt at udlægge specifikt 
til klyngehuse eller storparceller i en 
kommuneplan. Det er af national in-
teresse opretholde arealer til land-
brug. Derfor skal der ved udstykning 
af storparceller skabes balance i for-
bruget af jord ved, at der udstykkes 
mindre grunde f.eks. til tæt-lavt 
byggeri, således at der gennemsnit-
ligt bruges det der svarer til parcel-
huse (åbent-lavt byggeri). Udlæg-
gelse af storparceller og klyngehuse 
med et fælleshus i midten skal ske i 
forbindelse med lokalplanlægning. 
Ad. b) Tages til efterretning. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

19 Barrit Lokalråd Lokalrådet ønsker en tilret-
ning/udvidelse af landsbyaf-
grænsningen. 

Der et sket en tilretning af landsby-
afgrænsningen i kommuneplanen. 

Giver ikke anledning til yderli-
gere ændringer i kommunepla-
nen. 

20 Korning Lokalråd Udlæg til hallen. Der er udlagt et areal til hallen i 
kommuneplanen. 

Giver ikke anledning til yderli-
gere ændringer i kommunepla-
nen.  

21 Flemming Lokalråd a) Ønsker at der byggemodnes 
flere grunde i Flemming.  
b) Foreslår udlæg af storpar-
celler i det østlige Flemming. 

Ad. a) tages til efterretning. 
Ad. b) Området er kommuneplanlagt 
til landsbyområde. Det er ikke mu-
ligt at udlægge specifikt til storpar-
celler i en kommuneplan. Det er af 
national interesse opretholde arealer 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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til landbrug. Derfor skal der ved ud-
stykning af storparceller skabes ba-
lance i forbruget af jord ved, at der 
udstykkes mindre grunde f.eks. til 
tæt-lavt byggeri, således at der 
gennemsnitligt bruges det der svarer 
til parcelhuse (åbent-lavt byggeri). 
Udlæggelse af storparceller skal ske 
i forbindelse med lokalplanlægning. 

22 Ølholm Lokalråd Gør opmærksom på at der 
mangler byggemodnede grun-
de, og at der mangler fokus på 
erhvervsjorden. 

Der er en planlægning for boliger 
undervejs i Ølholm. Oplysningen om 
erhvervsjord er taget til efterretning. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

23 Stenderup Lokalråd a) Fartbump på Lystrupvej. 
b) Forslag om at kommunen 
sætter skilte ved vestvejen an-
gående byggegrunde i Stende-
rup. 
c) Natursti på den gamle bane 
mod Horsens. 
d) Er det muligt at udstykke på 
den anden side af Ørnstrupvej 
og på Hedenstedvej? 
e) Ønske om at købe teglvær-
ket og hjælp dertil.  
 

Ad. a) Ønsket er ikke kommuneplan-
relevat, men er nævnt i trafiksikker-
hedsplanen, og vil indgå i kommu-
nens løbende prioritering. 
Ad. b) Ønsket er ikke kommuneplan-
relevant, men tages til efterretning. 
Ad. c) Bemærkningen er ikke kom-
muneplanrelevant, men det bemær-
ket at tracéet er omlagt til land-
brugsdrift flere steder og er umid-
delbart ikke mulig at genetablere. 
Ad. d) Der er udlagt en større ram-
me ved Lysstrupvej og Ørnstrupvej 
og der er en mindre område ved 
Hedenstedvej. Det vurderes ikke 
være muligt at udlægge mere areal 
på nuværende tidspunkt. 
Ad. e) Ønsket er vidergivet. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

     

265 Vævergade 12,  
7150 Barrit 

Kommunen opfordres til at der 
kan opføres lejeboliger ældre 
og enlige forældre på matrikel 
56bu i lokalplanen for Heste-
haven i Barrit. 

Der har hidtil ikke være interesse for 
at udnytte den omtalte matrikel. Der 
er mulighed for at opføre de foreslå-
ede boliger på området. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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278 Gl. Vejlevej 23, 
8721 Daugård 

Ejeren af arealet 3.E.16, i dag-
lig tale omtalt som trekanten, 
protesterer over ændringen fra 
landzone til byzone, og at det 
måske er forløberen for en ek-
spropriering. Ejeren ønsker 
under ingen omstændigheder 
at sælge arealet, der gerne må 
fremstå grønt. Gør desuden 
opmærksom på byggelinjerne 
på grunden. 

Kommunen kan ikke ekspropriere 
arealet på baggrund af kommune-
planen. Arealet kan først overføres 
til byzone i forbindelse med en lo-
kalplan. 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 3.E.16 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Kom-
muneplan 2017-2029. 

E16 Grundejerforening i 
Daugård 

a) Der skrives om rammeom-
råde 3.R.03 Nordbygård ud-
lægges til offentligt rekreativt 
område i stedet for grønt fæl-
les friareal for lokalplan 129. 
Han mener, at det er manipu-
lerende, at ændringen videre-
føres i lokalplan 2017, da det 
har været med siden Kommu-
neplan 2009, og han siger, at 
det har været uden høring. 
Han nævner desuden, at det 
ikke vil være løsningen for 
kommunen at udarbejde en ny 
lokalplan. Da der vil komme 
massive protester. 
 
b) Der spørges om, hvor det 
står, at kommuneplanen har 
højere rang end lokalplanen. 
 
c) Der gøres indsigelse mod 
forslaget til udlæg af ramme-
område 3.B.16, da det ligger 
oven i en økologisk forbindel-
se, at det er støjbelastet, sær-

Ad. a) Indledningsvis skal det næv-
nes at de tidligere kommuneplaner 
har været i den lovpligtige offentlige 
høring. 
 
Lokalplanens bestemmelser er gæl-
dende, og derfor er det omtalte are-
al inden for ramme 3.R.03 stadig 
fællesareal for boligområdet.  Der 
sker ingen ændringer for dette om-
råde.  
 
Ad. b) Det indbyrdes forhold mellem 
kommuneplan og lokalplan er regu-
leret efter planlovens bestemmelser. 
 
Ad. c) I forhold til ramme 3.B.16 
vurderes det at være i overens-
stemmelse med planloven, at ud-
lægge arealet til boligområde. De 
nævnte retningslinjer vil blive indar-
bejdet via en konkret planlægning. 
Se bemærkning nr. E2.  
 
Ad. d) Ejeren af arealet der er udlagt 
til udvidelse af rammeområde 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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lig følsomt landbrugsområde 
(SFL). Han vil gerne have, at 
rammeområde 3.B.16 skal 
fjernes. 
 
d) Indsigelse mod, at udlægget 
ved rammeområde 3.B.08 ta-
ges ud. 

3.B.08, har ikke ville udnytte area-
let. For at sikre udviklingen af Dau-
gård udlægges et andet areal til er-
statning herfor. 

267 Ndr. Stationsvej 36, 
8721 Daugård 

Skriver, at kommunen ikke har 
sørget for brugbare bygge-
grunde i Daugård. Nytilflyttere 
har set sig nødsaget til at byg-
ge i Hedensted. 

I kommuneplan 2017 foreslås ind-
draget areal til nyt boligområde i 
Daugård.  

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E2 Daugårdvej 10,  
8721 Daugård 

Ejer af arealet 3.B.16 er ufor-
stående over for forslaget, han 
gør opmærksom på at gården 
er hans livsgrundlag. 
 
Ejeren protesterer desuden 
mod at et areal udlagt til na-
turbeskyttelse langs Bregne-
balle Bæk tages ud af kommu-
neplanen. Ejeren har over for 
Hedensted Kommune bedt om 
at hans areal tages ud af den 
kommende kommuneplan. 

Det udlagte areal er ikke udlagt til 
naturbeskyttelse, men som en re-
kreativ ramme i forbindelse med bo-
ligområderne. I forhold til ramme 
3.B.16 vil der ikke blive opført boli-
ger på baggrund af kommunepla-
nen. Det vil kræve en lokalplanlæg-
ning for at udnytte arealet til boli-
ger. 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 3.B.16 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Kom-
muneplan 2017-2029. 

280 Palle Radik Tegnestue I forbindelse med udvidelse af 
virksomheden er der behov for 
en tilbygning. Tilbygningens 
placering ønskes i umiddelbar 
forlængelse af landsbyaf-
grænsningen, hvorfor det fore-
slås, at landsbyafgrænsningen 
ændres, så den omfatter hele 
virksomheden. 

Arealet ligger uden for landsbyaf-
grænsningen, det vil sige uden for 
kommuneplanramme nr. 6.L.03 

Det foreslås, at landsbyrammen 
6.L.03 tilpasses med det på-
gældende areal. 

281 Grundejerforeningen 
Stengårdsvej,  

a) Grundejerforeningen Sten-
gårdsvej i Glud påpeger at 

Ad. a) Det er vurderet, at grundeje-
re, der bliver direkte påvirket af æn-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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Leif Andersen adresser med ulige husnumre 
ikke har modtaget hørings-
brev. Hvilket de påpeger er 
forkert da det nye rammeom-
råde ligger op af deres fælles-
arealer.  
 
b) Herefter påpeger de at æn-
dringerne af zonestatus fra 
landzone til byzone ikke er po-
sitivt for dem som borgere i 
kommunen.  
 
c) Grundejerforeningen påpe-
ger, at Søborgvej og Glud kir-
kevej allerede er meget trafi-
kalt belastede og at yderligere 
trafik fra et nyt boligområde til 
gøre situationen værre.  
 
d) Herudover påpeger grund-
ejerforeningen at de har brugt 
mange penge på at vedligehol-
de deres fællesareal. 

dringen, det vil sige grunde, der har 
delt matrikelskel med det nye ud-
læg, har modtaget et høringsbrev. 
Hvis grundejerforeningen er regi-
streret som ejer af fællesarealet og 
registreret med adresse og CVR nr. 
på virk.dk vil denne også have mod-
taget et høringsbrev. Der udlægges 
to nye kommuneplanrammer til bo-
ligområder nord og øst for det eksi-
sterende boligområde Stengårdsvej.  
 
Ad. b) Glud er blevet lokalby i en 
tidligere kommuneplan og i den for-
bindelse er den fremtidige zonesta-
tus for Glud blevet byzone. Dog bli-
ver arealet først ændret fra landzone 
til byzone, hvis der senere bliver ud-
arbejdet en lokalplan for området. 
Hvis der er et ønske om at lokalplan-
lægge det eksisterende allerede lo-
kalplanlagte boligområde Stengårds-
vej, vil både grundejer forening og 
beboerne i området blive inddraget.  
 
Ad. c) I forbindelse med en fremtidig 
lokalplanlægning af de nye udlagte 
arealer ved siden af Stengårdsvej vil 
der blive taget højde for de trafikale 
forhold i Glud. Arealerne kan ikke 
udstykkes før der er udarbejdet en 
lokalplan.  
 
Ad. d) Grundejerforeningens fælles-
arealer kan ikke inddrages til ny be-
byggelse, da lokalplanen for områ-
det fasholder det til fællesarealer til 
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det eksisterende boligområde. 

291 Stengårdsvej, 
7130 Juelsminde 

Han har indsendt en artikel 
vedr. frugtplantagen i Snap-
tun, som ligger også ligger in-
denfor kystnærhedszonen som 
Glud, og dermed ikke kunne 
overføres til byzone. 

Snaptun er en landsby og lovgivnin-
gen giver ikke mulighed for at om-
danne Snaptun til en lokalby og der-
ved på sigt overfører byen fra land-
zone til byzone.  Derfor kan de to 
byer ikke sammenlignes i kommu-
neplansammenhæng. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

293 Stengårdsvej, 
7130 Juelsminde 

Se nr. 291. Se nr. 291. Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

309 Glud og omegns bor-
gerforening 

Glud og omegns borgerfor-
ening påpeger at de tidligere 
har nævnt en ny omfartsvej i 
forbindelse med et nyt bolig-
område i det østlige Glud. Glud 
by er meget belastet af tung 
trafik pga udvidelsen af indu-
strihavnen i Snaptun. De for-
står ikke hvorfor hele det nye 
boligområde (også omtalt i nr. 
289) og omfartsvejen ikke er 
med i kommuneplan 2017. 

Det har i denne kommuneplan ikke 
været muligt at medtage hele det 
ønskede areal, dog vil Hedensted 
Kommune være opmærksom på øn-
skerne, hvis der bliver behov for 
mere areal til byvækst i fremtiden. 
Udvidelse af boligrammerne herun-
der ny vejføring vil der blive arbej-
det med i kommende kommunepla-
ner. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Be-
mærkningen videregives til 
kommunens løbende arbejde 
med veje. 

289 Glud og Omegns Bor-
gerforening - Lokalråd 
v Keld Primdahl 
 

Glud og omegns borgerfor-
ening påpeger at det areal der 
er medtaget i forslag til kp17 
kun er en delmængde af det 
areal borgerforeningen ønsker 
medtaget. Ligeledes påpeges 
et ønske om at få indlagt en 
vejføring i mellem Snaptunvej 
og Gludvej, til aflastning af tra-
fik til erhvervsområdet i Snap-
tun. 

Se kommunens kommentarer til nr. 
309. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

292 Henning N. Jensen Ønsker matr. Nr. 12br med fle-
re Hedensted By, Hedensted 
beliggende Daugårdvej 11L, 
Hedensted udlagt til nyt bolig-

Det ønskede boligområde er i dag 
ikke en del af en kommuneplan-
ramme og ligger derfor i landzonen. 
Boligområdet på den anden side af 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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område i kommuneplanen. Der 
ønskes at opføre åben-lav / 
tæt-lav bebyggelse i op til 2 
etager på arealet, som ligger 
op til Hedensted By. Der skal 
evt. laves en støjvold og be-
plantningsbælte mod Daugård-
vej på 10 meters bredde og ca. 
2-2½ meters højde. Bebyggel-
sen ligger 50 meter fra spor-
midte for at overholde vejle-
dende afstandsgrænser, hvor 
jernbanen ville kunne medføre 
vibrationer. Både støj og vibra-
tioner vil i lokalfasen blive do-
kumenteret og eftervist. Vejle-
dende grænseværdier for jern-
banestøj i boligområder må ik-
ke overstige 64dB, inkl. uden-
dørs opholdsarealer. Støj fra 
jernbanen vil kunne afskær-
mes ved en støjskærm i 2 me-
ters højde over banen. 

Daugårdvej, har i lokalplan 194 en 
støjvold ud mod Daugårdvej som 
skal skærme beboelserne mod stø-
jen fra trafikken på Daugårdvej og 
toge på banestrækningen. Støjvol-
den er ca. 4 meter høj og har et 
fodaftryk på 20 meter. Der er et fald 
fra jernbanen og ned til Daugårdvej 
på ca. 2 meter som kan have indfly-
delse på støjen i området. Det kan 
betyde at der både skal være støjaf-
skærmning mod Daugårdvej og 
Jernbanen. Det ønskede boligområ-
det er ikke en del af planlægning for 
Hedensted Sydøst som stadig har 
udlæg der ikke er udnyttet. Største-
delen af det ønskede boligområde er 
omfattet er baneinteressezonen og 
ligger inden for den særlige plan-
lægningszone udpeget i kommune-
planen. Der er i Hedensted ikke re-
strumlighed til at udlægge flere bo-
ligområder. 

274 Jørgensens Alle 25, 
8722 Hedensted 

Der ønskes opført en bolig på 
195kvm på matr. Nr. 8qø, He-
densted By, Hedensted som 
ligger i en rekreativ ramme. 

Det er en meget smal matrikel på 
ca. 19 meter i bredden. Hele områ-
det er omfattet af klimatilpasning, 
og matriklen er i Kommuneplan 
2017-2029 udlagt som rekreativ 
ramme. Området er også omfattet 
af drikkevandsinteresser, støjbela-
stet areal, specifik geologisk beva-
ring, potentiel naturbeskyttelsesom-
råde, potentiel økologisk forbindelse 
og det grønne danmarkskort. Matrik-
len ligger i dag i landzone, men fordi 
den er omfattet af en rekreativ 
ramme i kommuneplanen, vil en 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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landzonetilladelse vil derfor ikke 
kunne lade sig gøre. Det anbefales, 
at der findes et andet areal til opfør-
sel af boligen. 

295 Bjørnkærvej 30, 
8783 Hornsyld 

Beboerne på Bjørnkærvej 30 i 
Hornsyld protestere over at der 
er udlagt nyt område til er-
hverv ved Bjørnkærvej. 

Der bliver ikke udlagt nyt erhvervs-
område ved Bjørnkærvej, der bliver 
tvært imod taget et stort område 
ud. Arealet har været udlagt til er-
hvervsområde siden 2009. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

301 Nørregade 52, 
8783 Hornsyld 

Beboerne på Nørregade 52 i 
Hornsyld har indgivet be-
mærkning mod at blive omgi-
vet af erhverv. Der er i forve-
jen omfattende tung trafik på 
Nørregade.  
Det vil blive vanskeligt at være 
uforstyrret i baghaven. Hvem 
dækker et tab ved salg af hu-
set. 

De foreslåede områder ligger op til 
eksisterende erhvervsområder og 
erhvervsvirksomheder. Det er hen-
sigtsmæssigt at sikre eksisterende 
erhvervsvirksomheder udvidelses-
muligheder. Desuden er infrastruk-
turen tilpasset disse. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E1 Hedensted Spildevand 
A/S 

a) HSPV har yderligere 3 inte-
resseområder for regnvands-
bassiner ved Fogedvænget, 
Præstemarken og Løsningvej.  
 
b) Hvad skal der ske med spil-
devandsplanen i forbindelse 
med, at der ønskes inddraget 
nye bolig- og erhvervsområder 
i kommuneplanen? 
 
c) Det angives at der bør ske 
konfliktsøgninger i forbindelse 
med at der udlægges nye 
rammeområder, og ved plan-
lægning f.eks. i Tørring midt-
by. 

Ad. a) Det er ikke muligt på nuvæ-
rende tidspunkt at udlægge mere 
areal til regnvandsbassiner, det vil 
bero på en konkret planlægning. 
Kommunen og HSPV vil indgå en 
nærmere dialog om udlæg af nød-
vendige arealer. 
 
Ad. b) Spildevandsplanen skal revi-
deres således at den er overens-
stemmelse med kommuneplanen. 
 
Ad. c) Når der udlægges nye kom-
muneplanrammer sker det på bag-
grund af en konfliktsøgning og en 
konkret vurdering i hvert enkelt til-
fælde. De forskellige retningslinjer 
har forskellige krav til udlagte bolig-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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områder. En konkret planlægning bil 
naturligvis redegøre og tage højde 
for de udfordringer. Der gøres op-
mærksom på at Tørring midtby er en 
eksisterende by som omdannes lø-
bende, med fokus på de lokale for-
hold. Planlægning og udvikling i de 
eksisterende byer, der ofte har en 
høj lokal belægningsgrad, er en 
nødvendighed. 

E18 Søren Rasmussen og 
Søn A/S v. Per Ras-
mussen, 
Klakringvej 62, 
7130 Juelsminde 

Vognmandsvirksomheden gør 
indsigelse med det udlagte bo-
ligområde 1.B.32 mellem Vej-
levej og Broholtvej. I det de 
frygter at boligområdet kan 
bliver påvirket af støj fra virk-
somheden og forslår derfor at 
den vestlige del af området fri-
holdes for boligbebyggelse, så 
der forsat kan finde transport 
fra grusgraven på Broholtvej 5, 
Juelsminde og garageanlægget 
på Broholtvej 2, Juelsminde. 

Kommuneplan 2017 har udlagt et 
areal op af Broholtvej 2, Juelsminde 
til boliger i ramme nr. 1.B.32. Før 
arealet kan bebygges skal der udar-
bejdes en lokalplan, som i henhold 
til planloven skal tage højde for 
støjbelastning fra erhverv, og der-
ved sikre at hverken erhvervet eller 
boligerne bliver påvirket. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E19 Strandvejen 10a, 
7130 Juelsminde 

Ejer af ejendommen Broholtvej 
2, 7130 Juelsminde ønsker ik-
ke boliger helt op af ejendom-
men som i dag bliver brugt til 
erhverv i form af vognmands-
virksomhed. Ejer opfordrer 
kommunen til at reserverer et 
bælte på 10 meter til beplant-
ning, så både boliger og er-
hverv kan være i området. 

Se kommunens kommentarer til nr. 
E18. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

305 Max L. Jepsen, 
Ringvejen 20, 
7130 Juelsminde 

Ringvejen 20, Juelsminde øn-
sker en ændringen af kommu-
neplanramme nr. 1.E.02 som 
omfatter ejendommen fra let-

Ramme nr. 1.E.02 giver mulighed 
for lettere industri med en højde på 
maksimum 8,5 meter og maksimum 
2 etager. Det vil være muligt at 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Der ind-
gås dialog med ansøger om 
fremadrettet udnyttelse af 
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tere industri til erhverv, kon-
tor, specialbutikker, sundhed, 
kombineret med mulighed for 
boliger. Herudover ønskes der 
mulighed for byggeri i 3 eta-
ger. Ansøger ønsker en dialog 
herom. 

etablere kontorfaciliteter i området, 
når det er udlagt lettere industri, 
dog vil bolig og detailhandel kræve 
en konkret planlægning. 

arealet. 

270 Kokborgvej 7, 
7130 Juelsminde 

Ejere af Kokborgvej 7, Juels-
minde protesterer mod, at 
arealet udlagt i ramme nr. 
1.E.11 udlægges til erhverv. 
Arealet ligge umiddelbart op 
mod boligområdet på Kokborg-
vej, da beboerne mener ikke 
de kan undgå gener fra er-
hvervsområdet. Herudover på-
peger de at vejen Kokborgvej 
ikke er egnet til tung trafik. 
Beboerne mener at det vil væ-
re bedre at placerer et er-
hvervsområde langs Vejlevej. 

Det har ikke været muligt at finde 
andre passende steder til udvidelse 
af erhvervsområder i Juelsminde. 
Det forslåede areal ved Vejlevej er 
udlagt til langsigtede drikkevands-
område, derfor vil det ikke være 
hensigtsmæssigt at udlægge arealet 
til erhverv. I rammen for arealet er 
det specificeret, at der ved lokal-
planlægning skal redegøres for be-
hovet for støjafskærmning, hvilket 
skal indarbejdes i den konkrete 
planlægning for at sikre boligområ-
derne på Kokborgvej. Der kan for 
øjeblikket ikke anvises regulære er-
hvervsarealer i Juelsminde. 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

286 Kirsten Ravnsborg og 
Karen Ravnsborg Ples-
sing 

a) Ejere af ejendommen Kok-
borgvej 2b, Juelsminde påpe-
ger at der tæt på det udlagte 
erhvervsareal 1.E.11 er 3 bo-
ringer fra Juelsminde Vand-
værk.  
Erhvervsområdet 1.E.11 er 
omfattet af Hedensted Kom-
munes Indsatsplan for grund-
vandsbeskyttelse ved Juels-
minde, Barrit-Stouby 
28.1.2014. Hvor det er nævnt 
at de to boringer på sigt i for-
bindelse med udskiftning skal 

Ad. a) Ifølge Miljø- og Fødevaremini-
steriets ”Bekendtgørelse om krav til 
kommuneplanlægning inden for om-
råder med særlige drikkevandsinte-
resser og indvindingsoplande til al-
mene vandforsyninger uden for dis-
se” kan der planlægges for boliger 
og mindre grundvandstruende virk-
somheder indenfor indvindingsop-
lande.  
Hvis kommuneplanrammen giver 
mulighed for at etablere virksomhe-
der med aktiviteter eller oplag der 
potentielt kan true grundvandet, 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 
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placeres så de ikke trækker 
vand fra erhvervsområdet. Der 
nævnes at Juelsminde Vand-
værk efter påbud fra Miljøsty-
relsen i 2017 har analyseret 
drikkevandet for nedbryd-
ningsproduktet desphenyl-
chloridazon og i den forbindel-
se fundet rester af stoffet i 
drikkevandet. Hvilket på sigt 
kan medfører, at det kan blive 
nødvendigt at lukke boring i 
Barritskov.  
 
b) Ejere nævner, at der i hen-
hold til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og 
konkrete projekter skal gen-
nemføres en miljøvurdering af 
forslag til ændringer af Kom-
muneplan 2013-2025. Kom-
muneplanforslag 2017 omfat-
tes af kravet om miljøvurde-
ring af det nye ramme udlæg 
1.E.11. De vurderer ikke at 
rammeudlægget er miljøvurde-
ret.  
 
c) Ejer mener ikke, at der er 
en planlægningsmæssig be-
grundelse til at udlægge 2 bo-
liger til erhverv. De betragter 
udlægningen som varetagelse 
af ulovligt formål. 
 
d) I erhvervsområdet 1.E.5 er 
der kortlagt 2 jordforureninger, 

skal virksomheden redegøre for hvil-
ke foranstaltninger, der træffes for 
at undgå at udslip eller lignende der 
kan forårsage forurening af grund-
vandet. Derfor vil det være muligt at 
udlægge arealet til erhverv og i en 
konkret planlægning fastsætte krav 
til hvilke virksomheder der kan etab-
leres i området.  
 
Ad. b) Arealet er medtaget i miljø-
vurderingen for Kommuneplan 
2017-2029. 
 
Ad. c) Den planlægningsmæssige 
begrundelse for at udlægge arealet 
til erhverv er allerede nævnt i kom-
muneplanens redegørelse. Det har 
ikke været muligt at finde andre 
passende steder til udvidelse af er-
hvervsområder i Juelsminde. Det 
forslåede areal ved Vejlevej er ud-
lagt til langsigtede drikkevandsom-
råde, derfor vil det ikke være hen-
sigtsmæssigt at udlægge arealet til 
erhverv.  
 
Ad. d) I rammen for arealet er det 
specificeret at der ved lokalplanlæg-
ning skal der redegøres for behovet 
for støjafskærmning, hvilket skal 
indarbejdes i den konkrete planlæg-
ning for at sikre boligområderne på 
Kokborgvej. I forhold tilde nævnte 
jordforureninger i området, vil der i 
en konkret planlægning blive taget 
højde for dette.  
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hvilket kan påvirke grundvan-
det. Der er kun få grund-
vandsmagasiner på Juelsmin-
dehalvøen og derfor er grund-
vandet sårbart.  
Indsiger nævner også at de nu 
er meget generes af støj fra 
kommunens genbrugsplads og 
fra virksomhederne i området 
samt trafik til og fra genbrugs-
pladsen og erhvervsområdet.  
 
e) Indsiger nævner at arealet 
udlagt i ramme 1.E.11 er en 
del af et sammenhængende 
værdifuldt åbent landskab, tæt 
på den lave landsbykirke Klak-
ring Kirke. De mener at er-
hvervsområdet vil tage udsig-
ten fra landsbykirken ud over 
det værdifulde landskab og 
Vejle fjord. 

 
Ad. e) Der er ikke udpeget nogle 
særlige landskabsværdier i området, 
herudover ligger arealet udenfor kir-
kens nær og fjernomgivelser, derfor 
vurderes det at arealudlægget ikke 
vil påvirke hverken kirken eller land-
skabet. 

287 Kirsten Ravnsborg og 
Karen Ravnsborg Ples-
sing 

Ejere af ejendommen Kok-
borgvej 2b, Juelsminde at ud-
lægget af ramme 1.E.11 vil 
neflægge 2 adgangsveje til 
landbrugsjorden nord for area-
let og derved vil det ikke være 
muligt at køre ind til land-
brugsjorden. 

Vejadgangen til landbrugsjorden vil 
blive håndteret i en konkret plan-
lægning for arealet. 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

288 29 beboere på Kok-
borgvej, Klakringvej 
og Klakring Stations-
vej, 7130 Juelsminde 

Beboerne på Kokborgvej pro-
testerer imod arealudlægget 
ved ramme nr. 1.E.11 til er-
hverv. Arealet er placeret op af 
boligområdet på Kokborgvej og 
beboerne mener at det vil 
medfører trafik- og støjpåvirk-

Mulige trafik- og støjpåvirkninger vil 
blive håndteret i en konkret plan-
lægning for arealet. Det forslåede 
areal ved Vejlevej er udlagt til lang-
sigtede drikkevandsområde, derfor 
vil det ikke være hensigtsmæssigt at 
udlægge arealet til erhverv.  

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 
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ninger. Beboerne forslår at der 
udlægges areal langs Vejlevej, 
Klakring Stationsvej 6 i stedet 
for det udlagte areal og koble 
de to erhvervsområder sam-
men ved en forlængelse af 
Gammelgårdsvej.  29 beboere 
har underskrevet indsigelsen. 

297 Kokborgvej 9, 
7130 Juelsminde 
 

Se bemærknings resumé til nr. 
286.   

Se kommunens kommentarer ved 
nr. 286. 
 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

298 Kokborgvej 9, 
7130 Juelsminde 
 

Se bemærknings resumé til nr. 
286.   

Se kommunens kommentarer ved 
nr. 286. 
 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

E15 Juelsminde Vand Juelsminde Vand bemærker at 
Erhvervsområdet 1.E.11 ligger 
i udkanten af Juelsminde 
Vandværks indvindingsopland 
for de 3 boringer i klakring. 
Vandværket opfordrer til at der 
bliver taget særligt hensyn til 
sikring af indvindingsoplandet 
da vand ressourcerne på Ju-
elsminde halvøen er knappe. 

Det har ikke været muligt at finde 
andre passende steder til udvidelse 
af erhvervsområder i Juelsminde, 
derfor er dette areal valgt. Ved en 
konkret planlægning vil der blive 
stillet krav til grundvandsbeskyttelse 
for virksomhederne. 

Ramme nummer 1.E.11 tilføjes 
følgende rammetekst: Nye er-
hverv skal kunne påvise, at de 
kan drive virksomheden uden 
fare for at forurene grundvan-
det. 
Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

E9 Kirsten Ravnsborg og 
Karen Ravnsborg Ples-
sing v. Hans Plessing 

Se bemærknings resumé til nr. 
286.   

Se kommunens kommentarer ved 
nr. 286. 

Byrådet skal tage stilling til om 
rammeområde 1.E.11 skal ta-
ges ud eller fastholdes i Heden-
sted Kommuneplan 2017-2029. 

E17 Klakringvej 62, 
7130 Juelsminde 
 

Ejerne af ejendommen Klak-
ringvej 62, Juelsminde ønsker 
at få deres ejendom udlagt til 
Centerområde og erhvervsom-
råde hvor der kan tillades de-
tailhandelsbutikker. Arealet er i 
dag udlagt til erhverv og mu-

Det har ikke været muligt at finde 
andre passende steder til udvidelse 
af erhvervsområder i Juelsminde, 
derfor er dette areal valgt. Ved en 
konkret planlægning vil der blive 
stillet krav til grundvandsbeskyttelse 
for virksomhederne. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Der ind-
gås en dialog med ansøger om 
fremadrettet udnyttelse af 
arealet. 
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lighed for større pladskræven-
de varegrupper. 

263 Klejs Møllevej 6, 
7130 Juelsminde 
 

Der ønskes en busrute med 
stoppested ved Klejs Kirke. 

Busruter og stoppesteder varetages 
ikke i kommuneplanlægningen. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Ønsket 
er videregivet til kommunens 
kørselskoordinator. 

284 Pebringsvej 5, Kor-
ning, 
8700 Horsens 

Der blev ved seneste kommu-
neplanlægning inddraget et 
areal til skovrejsning på ejen-
dommen Korningvej 36, 8700 
Horsens. Ejeren ønsker ikke at 
plante skov på arealet så læn-
ge han ejer det og vil derfor 
gerne have taget det ud af 
kommuneplanen. 

Udpegningen af skovrejsningsområ-
det er sket i kommuneplan 2013 ef-
ter et konkret ønske. Kommunepla-
nen giver kun mulighed for skov-
rejsning, og der er ikke pligt til at 
plante skov. Ønsket noteres til den 
kommende kommuneplanproces. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen, men øn-
sket vil indgå i det kommende 
kommuneplanarbejde. 

E12 Glud Museum Glud museum ønsker, at He-
densted Kommune at de gode 
hensigter underbygges med 
konkrete initiativer i forhold til 
den mest særbare kulturarv i 
kommunen. Glud Museum an-
befaler at Hedensted Kommu-
ne gennemgår de nuværende 
kulturmiljøer efter den nye 
SAK-metode (Screening af kul-
turmiljøer), som er en metode 
til at prioritere og tydeliggøre 
kulturmiljøers værdier, egen-
skaber og udviklingspotentia-
ler. Metoden måler 3 værdipa-
rametre indenfor: kulturhisto-
rie, arkitektur og integritet og 
4 parametre der fortæller om 
kulturmiljøets egenskaber in-
denfor: turisme, bosætning, 
erhverv og kulturformidling.  
 

Glud museums bemærkninger tages 
til efterretning. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Det an-
befales, at der arbejdes med 
kommunens kulturmiljøer med 
fokus på turisme, bosætning, 
erhverv og kulturformidling. 
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Herudover påpeger Glud mu-
seum at der i "Oversigt over 
statslige interesser i kommu-
neplanlægningen 2017" er 
nævnt at beskrivelser af kul-
turmiljøerne skal fremgå af 
kommuneplanens retningslinjer 
og så det er muligt at vurdere, 
hvad der skal bevares og om 
der kan ske ændringer. Glud 
museum mener ikke, at He-
densted Kommuneplan 2017 
lever op til dette, og derfor 
burde kulturmiljøerne gen-
nemgås. Herudover mener 
Glud Museum, at beskrivelser-
ne er så mangelfulde, at det 
gør dem meget svære at ad-
ministrerer, og derfor svært at 
tage de nødvendige hensyn til 
kulturmiljøerne.  
En gennemgang med SAK-
metoden vil gøre det nemmere 
at prioriterer kulturmiljøerne, 
og dermed sikre de bedste 
med fokus på bosætning. Glud 
Museum bedrager gerne med 
rådgivning og formidling vedr. 
kulturarven.  
 
Glud museum anbefaler at 
man i forbindelse med hel-
hedsplanen for Juelsminde ser 
lidt mere på byens særlige hi-
storie samt påvirkningen af Ei-
nar Schous husarkitekt, kgl. 
Bygningsinspektør Magdahl-
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Nielsen.  
Museet mener at kommunen 
burde lægge større vægt på 
bevaringen af de helt særlige 
træk i Juelsminde som kommer 
til udtryk i fx. Søgade, Kirke-
gade og området omkring 
Svanedammen. 

296 Østjysk Landbofor-
ening v. Maria Pil-
gaard 
 

Østjysk Landboforeningen har 
følgende bemærkninger: 
a) -  Landboforeningen vil ger-
ne kvittere for understregnin-
gen af at dialog med erhver-
vet, landmanden og rådgivere i 
forhold til udviklingsmuligheder 
samt sagsbehandling af hus-
dyrloven er afgørende, således 
der kan findes hensigtsmæssi-
ge løsninger.  
- Østjysk Landboforening fin-
der det positivt, at en stor del 
af det åbne land er udpeget 
som særlig værdifuld land-
brugsområde, og at kommu-
nen har forholdt sig til klima-
dagsordenen, således at der er 
taget højde for områder, der er 
potentielt oversvømmelsestru-
et. Foreningen vil ligeledes 
gerne bakke op om jordforde-
lingsværktøjet som et stærkt 
virkemiddel til at imødekomme 
en bred vifte af samfundsmæs-
sige udfordringer i forhold til at 
arealanvendelsen.  
- Landboforeningen mener na-
turligvis, at man skal under-

Ad. a) Bemærkningerne tages til ef-
terretning. 
 
Ad. b) Udpegningerne til husdyrbrug 
er ikke revideret i denne kommune-
planrevision. For at udpege områder 
til store husdyrbrug er der mange 
parametre, der kan tages i betragt-
ning. Hedensted Kommune har vur-
deret, at det ikke har været nødven-
digt at udpege flere områder. Umid-
delbart vurderes det, at det ikke har 
indflydelse på udviklingen af eksiste-
rende husdyrbrug, og det vil altid 
være en konkret vurdering i forbin-
delse med en ansøgning om miljø-
godkendelse, der sætter rammerne 
for en etablering eller udvidelse. 
Bemærkningen vil ikke give anled-
ning til ændringer. 
 
Ad. c) Det er ikke muligt at etablere 
eller udvide en husdyrproduktion in-
den for by- og byudviklingsområder. 
Det er lovbestemt i husdyrbrugslo-
ven og ændres ikke i forhold til en 
kommuneplan. Der har i forbindelse 
med udlægning af nye rammer for 
byudvikling været særligt opmærk-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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støtte en udvikling i landbruget 
i balance med det omkringlig-
gende landskab og natur, og at 
landbruget i høj grad bidrager 
til at dette sker. Særligt i for-
hold til naturpleje er landbru-
get en aktiv medspiller. Land-
boforeningen vil gerne arbejde 
for, sammen med kommunen 
at finde gode modeller for ud-
vikling af natur, af gavn for 
både erhverv og biodiversitet.  
- Østjysk Landboforening vil 
gerne understøtte til en fortsat 
god dialog omkring udviklingen 
af landbrugserhvervet i det 
åbne land, og har et ønske om 
at både landboforening og be-
rørte lodsejere inddrages tidligt 
i processerne. 
- Landbruget ser gerne, så-
fremt der skal etableres ny na-
tur på landbrugsarealer, at der 
ses på muligheden for jordfor-
deling.  
- Såfremt der sker tiltag i for-
hold til kommuneplanen og ud-
foldelse at planens rammer i 
forhold til det åbne land, vil 
Østjysk Landboforening gerne 
orienteres.  
 
b)  at der kun er udpeget få 
mindre steder til potentielle 
store husdyrbrug.  
 
c)  Foreningen finder det uhel-

somhed på, hvilken effekt det kan 
have på eksisterende husdyrbrugs 
muligheder for udvikling. Således er 
der forsøgt at tage det hensyn at de 
eksisterende husdyrbrug ikke stilles 
væsentlig ringere end tidligere.   
Bemærkningen vil ikke give anled-
ning til ændringer. 
 
Ad. d) §3-naturbeskyttelsen hører til 
i Naturbeskyttelsesloven og beskyt-
tede sten- og jorddiger hører til i 
Museumsloven. Udkast til kommu-
neplan tager i nogle udpegninger 
udgangspunkt i disse områder. Der 
er ikke med kommuneplanen hjem-
mel til at ændre på placeringer eller 
omfang at §3-beskyttede naturom-
råder eller sten- og jorddiger. 
Kommunen vil fortsætte med at be-
handle sagerne løbende og der træf-
fes afgørelser om erstatningsdiger, 
når det er muligt. 
Bemærkningen giver ikke anledning 
til ændringer. 
 
Ad. e) Retningslinjen siger, at udpe-
gede områder til potentielle natur-
områder skal så vidt muligt friholdes 
for byggeri, anlæg og arealanven-
delse, der forringer muligheden for 
at oprette nye naturområder og 
sammenhænge mellem eksisterende 
naturområder. Det vurderes, at ret-
ningslinjen ikke er til hinder for 
landbrugsmæssig nødvendige an-
læg. Håndteringen af ansøgninger er 
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digt, at der i retningslinje 5.1.4 
nævnes, at husdyrbrug som 
hovedregel ikke kan få tilladel-
se til udvidelse inden for by- 
og byudviklingsområder, og 
derved på forhånd afskriver 
muligheder for vækst af kom-
munens virksomheder. I stedet 
burde der laves en konkret 
vurdering, fra sag til sag, såle-
des konsekvenser og mulighe-
der opvejes i forhold til given-
de forhold, samt kortere frem-
tidsperspektiver. Realisering af 
byudvikling kan f.eks. være 
langt tid undervejs, og i nogle 
tilfælde bortfalde. Foreningen 
finder det ikke rimeligt, at 
kommunen på forhånd afskæ-
rer vækstpotentialet for bedrif-
ter, med en hovedregel frem 
for en konkret vurdering.  
 
d)  Foreningen mener at ud-
pegningsgrundlaget for hen-
holdsvis §3-naturbeskyttelse 
og beskyttelse af sten- og 
jorddiger, er en meget rigid 
beskyttelse, der skaber udfor-
dringer for landbruget. For-
eningen finder, at der er behov 
for at se på værdien af det, der 
ønskes beskytte. Landbofor-
eningen indgår meget gerne i 
en dialog og samarbejde om-
kring håndteringen af udviklin-
gen af landskabet og samfun-

altid en konkret vurdering.  
Bemærkningen vil ikke give anled-
ning til ændringer. 
 
Ad. f) Den nævnte regulering er om-
fattet af naturbeskyttelsesloven. 
Flytning af natur, er kun under helt 
særlige omstændigheder, en mulig-
hed i nugældende lovgivning. Det 
ikke noget som kommunen i kraft af 
kommuneplanen kan påvirke. 
Bemærkningen giver ikke anledning 
til ændringer 
 
Ad. g) Med det grønne danmarkskort 
er der netop taget udgangspunkt i 
kommunens særligt værdifulde na-
turområder, Natura 2000 områder-
ne. Dette er fastsat i planloven, at 
Natura 2000 områderne skal udgøre 
grundstenen i det Grønne Dan-
markskort.  
Hedensted Kommune har ikke en 
naturkvalitetsplan for nuværende og 
har derfor ikke kunnet inddrage an-
dre naturområders kvalitet i udpeg-
ningen. Men de statslige biodiversi-
tetskort har indgået og har på den 
måde bidraget til at sikre at de mest 
værdifulde områder er inddraget.  
Derudover er en række andre krite-
rier anvendt samt bufferzoner, rundt 
om naturområder, for netop at opnå 
den sammenhæng der tiltænkt at 
skabe med det Grønne Danmarks-
kort. I sådanne områder vil der kun-
ne findes landbrugsarealer. Men ud-
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det deraf bliver beskyttelses-
grundlaget udfordret. Et stærkt 
ønske er, at man særligt om-
kring diger, kunne få en gen-
nemgang af hvilke diger, der 
er vigtige at beskytte, og hvil-
ke der er mindre vigtige. Mu-
ligheden for at lave erstat-
ningsdiger, der både kan sikre 
landskab og natur, og skabe 
synergi, burde ligeledes afsø-
ges. Det er vores opfattelse, at 
man nogle steder har gode er-
faringer med dette.  
 
e)  Det er vigtigt at retningslin-
jen for potentielle naturområ-
der i sin udformning fortsat 
muliggør anlæg og byggerier, 
som er nødvendige for land-
brugsdrift, herunder også at 
retningslinjerne ikke forhindrer 
etablering af nye produktions-
former for husdyrbrug med fri-
landsproduktion, herunder ek-
sempelvis økologisk produkti-
on.  
 
f)  Ligeledes opfordrer land-
bruget til, at der med kommu-
neplanen lægges op til mulig-
heder for i mindre skala at 
kunne flytte natur med lav 
målsætning og lav naturværdi 
ved udlæg af erstatningsna-
tur.  
 

pegningen er ikke nødvendigvis ens 
betydende med at disse landbrugs-
arealer skal omdannes til natur – det 
er mere et udtryk for, at der i disse 
områder er kort afstand mellem na-
turområder og lign. og disse områ-
der derfor kan ses som sprednings-
veje mellem naturområderne. Mulig-
hederne for, at naturen kan udvikle 
sig i sameksistens med det eksiste-
rende landbrug, er vurderet.  
Hedensted Kommune ser Landbru-
get som en aktiv medspiller i forhold 
til at pleje naturen flere steder og at 
der nogle steder er en mere eksten-
siv drift end andre. For at kunne bi-
beholde så stor en udpegning af 
særligt værdifuldt landbrugsjord 
som muligt vurderer vi at landbrug 
nogle steder kan bidrage til natur-
udviklingen, der hvor der for eksem-
pel er levende hegn og markskel der 
kan fungere som korridorer mellem 
naturområder. Med udpegningen 
Særligt værdifuldt Landbrugsjord vil 
vi signalere at dette område er 
landbrugets arbejdsområde og man 
kan derfor forvente landbrugsdrift i 
disse områder. 
 
Ad. h) Kommuneplanen kan påvirke 
kommende projekter og påvirker ik-
ke lovligt eksisterende aktiviteter. 
Hedensted Kommune påtænker at 
inddrage de kommende anbefalinger 
fra Naturrådet i det kommende ar-
bejde med det grønne Danmarks-
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g)  Landbruget ser også gerne, 
at det grønne danmarkskort 
tager udgangspunkt i værdifuld 
eksisterende natur, og derfra 
udvikler sig. Såfremt der ud-
peges landbrugsarealer, bør 
disse være ekstensivt drevet, 
således der ikke indgår god 
ager jord, med høj fødevare-
produktion.  
Foreningen har noteret sig, at 
det grønne danmarkskort er en 
ny udpegning, bestående af en 
mosaik af eksisterende og po-
tentiel natur. Flere steder er 
der sammenfald mellem særlig 
værdifuld landbrugsjord og det 
grønne danmarkskort. Land-
bruget stiller sig undrende over 
dette sammenfald. Der ønskes 
derfor gerne en uddybning af 
formålet med denne udpeg-
ning.  
 
h)  Det er Landboforeningens 
forståelse, at der ikke pålæg-
ges begrænsninger på eksiste-
rende drift eller aktiviteter, 
men at der fremadrettet kan 
blive tale om tiltag. Dette bør 
alene udbygges ved frivillige 
aftaler. Østjysk Landboforening 
er repræsenteret ved et med-
lem i naturråd nr. 9 omfatten-
de Hedensted Kommune, og 
værdsætter dette arbejde og 
initiativ. Det er naturligvis for-

kort. 
 
Ad. i) Privatejede arealer, der indgår 
i markblokke udgør en meget stor 
andel af det natur der findes i He-
densted Kommune. Mange §3-
beskyttede enge og overdrev er pri-
vatejede og indgår i markblokkortet 
som udgør en central del af naturen 
i Hedensted Kommune og også i Na-
tura 2000 områder. 
 
Ad. j) Kommuneplanens udpegnin-
ger har generelt en forholdsvis be-
grænset virkning på miljøgodkendel-
ser og andre afgørelser efter den 
nye husdyrbrugslov (der trådte i 
kraft 1. august 2017). Der hvor der 
er størst virkning er i forhold til pla-
cering af fremtidig byzone. For at 
naturen får effekt i forhold til hus-
dyrbrugsloven skal det som mini-
mum være omfattet beskyttelsen ef-
ter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.  
 
 
Ad. k) Regulering af vandløb er om-
fattet af vandløbsloven, og er derfor 
ikke noget kommuneplanen kan æn-
dre på. Bemærkningen er taget til 
efterretning. 
 
Ad. l) I fanen kort kan samtlige kort-
lag tændes og slukkes alt efter, 
hvad der ønskes vist. Øverst i højre 
hjørne er der en ”udskriv-knap”. På 
udskriv-siden kan de relevante afsnit 
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eningens anbefaling at kom-
munerne drager nytte af det 
arbejde, i næste kommune-
planperiode.  
 
i)  Landboforeningen så gerne 
at de privatejede arealer som 
indgår i markblokke friholdes 
fra Grønt Danmarkskort.  
 
j) Landboforeningen er ligele-
des bekymret for hvorledes 
administrationspraksis bliver 
på arealer udpeget som Grønt 
Danmarks kort, hvor der ikke 
er natur. De større husdyr-
brugs miljøgodkendelser og 
dermed fortsatte drift og ud-
vikling bør ikke påvirkes af så-
danne udpegninger, da det er 
vores overbevisning, at der ik-
ke foreligger nogen retslig bin-
ding af udpegningen. 
 
k)  Landbrugserhvervet er me-
get fokuseret på miljøtilstan-
den i henholdsvis vandløb, sø-
er og fjorde. Men det er også 
vigtigt, at der er en god afvan-
ding fra landbrugsarealerne, så 
der undgås erosion og brink-
nedbrydning. Flere lodsejere 
står dog med udfordringer med 
vandløb, der ikke kan aflede 
nok vand, som følge af stigen-
de nedbørsmængder. Landbo-
foreningen ønsker, at der ses 

tilvælges ved at sætte flueben ud for 
overskrifterne og printes til pdf. 
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på mulighederne for at iværk-
sætte tiltag, eksempelvis regu-
leringsprojekter, som følge af 
klimaforandringerne. Derud-
over ønsker landbruget, at risi-
koområder knyttet til land-
brugsarealer ligeledes vurderes 
i forhold til klimatilpasnings-
planerne.  
Landboforeningen noterer sig, 
at det kan blive nødvendigt at 
inddrage arealer i planlægning 
af nye områder til håndtering 
af store mængder nedbør. Så-
fremt dette skal ske, skal det 
ske i samråd med den enkelte 
lodsejer og mod fuld kompen-
sation.  
Østjysk Landboforening vil 
gerne bakke op omkring den 
kollektive indsats, herunder 
vådområder, minivådområder 
og skovrejsning. Landbruget 
finder det vigtigt, at man sikre 
en god proces og udpegning af 
arealer. Derfor ønsker land-
bruget også i denne sammen-
hæng en tidlig dialog, og even-
tuelt et samarbejde omkring 
motivation og afdækning af 
udfordringer.  
 
l)  Landboforeningen har gen-
nemlæst kommuneplanen via 
kommunens interaktive hjem-
meside. Det fungerer rigtig 
godt, at man kan se kortene 
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sammen med teksten. Men det 
har ikke været muligt, at få et 
hurtigt overblik, og på en nem 
måde downloade planen som 
en samlet pdf. Da der er tale 
om rigtig meget tekst, og 
mange kort, vil vi gerne fore-
slå, at der tydeligt henvises til 
en samlet pdf-fil, samt henvis-
ning til et samlet GIS-lag.  

E14 Agersbølvej 18, 
7100 Vejle 

Ejer mener, at det byggeri 
kommuneplanramme 7.B.01 
muliggøre (2 etager og mak-
simalt 8,5 meter) vil sænke 
husprisen både nu og den dag 
huset skal sælges. Han påpe-
ger at man i så fald ikke kan 
opholde sig ugeneret i haven, 
og at man vil kunne se lige ind 
i stuen mm. 

Boligramme 7.B.01 er blevet udvi-
det, således rammen ligeledes om-
fatter matrikel 4o, Lindved By, Sind-
bjerg. Kommuneplanrammen fore-
skriver det maksimalt mulige i for-
hold til et eventuelt byggeri.  
 
Der kan ikke opføres boliger på 
arealet, før der er udarbejdet en lo-
kalplan for området. 
 
Naboer til arealet vil i forbindelse 
med den offentlige høring af lokal-
planen blive hørt om det lokalplanen 
giver mulighed for, og har derigen-
nem mulighed for at komme med 
bemærkninger til lokalplanen. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

276 Viborg Hovedvej 43, 
7100 Vejle 

a) Ejer spørger ind til kommu-
neplanramme 7.E.13, den 
fremtidige bebyggelses om-
fang, og kommer ind på hånd-
tering af potentielle miljøkon-
flikter, overskudsjord og hvor-
dan en specifik bebyggelse vil 
kunne placeres på arealet. 
Dertil anbefaler han at den 
maksimale bygningshøjde fast-

Ad. a) Den maksimale bygningshøj-
den fastsat i Kommuneplanrammen 
7.E.13 fastholdes, idet det vurderes 
at 8,5m ikke er tilstrækkeligt til er-
hverv. Den fremtidige bebyggelse 
inden for kommuneplanramme 
7.E.13 vil først blive udspecificeret i 
forbindelse med en lokalplanlæg-
ning. Hertil vil der være en offentlig 
høring, hvor han atter vil have mu-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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sat kommuneplanramme 
7.E.13 sænkes fra 12 meter til 
8,5 meter. 
 
b) Endvidere spørges der ind til 
betydningen af konsekvenszo-
nen til området for produkti-
onserhverv for sin ejendom. 

lighed for at komme med bemærk-
ninger.  
 
Der vil blive taget højde for alle re-
levante miljøkonflikter i planlægnin-
gen, og vil først blive klarlagt når 
der foretages en miljøscreening i 
forbindelse med lokalplanlægningen. 
Ny bebyggelse inden for erhvervs-
rammen skal tilpasse sig de eksiste-
rende forhold, og må ikke være til 
gene i form af støj, lugt, støv og an-
den luftforurening. 
 
Ad. b) Konsekvenszonen i forbindel-
se med området udlagt til produkti-
onserhverv fremgår af kommune-
planens retningslinjer. Kommunen 
skal virke for kommuneplanen i den 
sagsbehandling kommunen foreta-
ger eksempelvis byggetilladelser. 
Retningslinjen vil kun have betyd-
ning for ny bebyggelse ikke den alle-
rede eksisterende bebyggelse. 

277 Lindved Lokalråd v. 
Hans Weber 

Lindved Lokalråd udtrykker 
stor ros for et gedigent planar-
bejde.  
 
De beder om at følgende af-
snittet om Tørring - Lindved 
ændres.  
 
Nuværende tekst: 
"Hovedfærdselsårene i områ-
det består af den midtjyske 
motorvej, vestvejen og lande-
vejen A13, der skaber god ad-

Administrationen vurderer, at det er 
relevant at præcisere teksten samt 
tilføje, at der ligeledes er let adgang 
til den Østjyske Motorvej E45.  
 
Etableringen af en tankstation nord 
for Lindved er undervejs, og forven-
tes klar i 2019. 

Der forslås, at teksten i afsnit-
tet om Tørring - Lindved æn-
dres til: 
"Hovedfærdselsårene i området 
består af den midtjyske motor-
vej E18, Vestvejen rute 30 og 
landevejen A13, der skaber god 
adgang både nord/syd og 
øst/vest i en regional og natio-
nal sammenhæng. Lindved har 
desuden let adgang til den øst-
jyske motorvej E45." 
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gang både nord/syd og 
øst/vest i en regional og natio-
nal kontekst."  
 
Forslag til ændring: 
"Hovedfærdselsårene i områ-
det består af den midtjyske 
motorvej E18, Vestvejen rute 
30 og landevejen A13, der 
skaber god adgang både 
nord/syd og øst/vest i en regi-
onal og national sammen-
hæng. Lindved har desuden let 
adgang til den østjyske motor-
vej E45."  
 
Dertil spørger de om planerne 
for etablering af en tankstation 
ved E18 nord for Lindved er 
glemt eller opgivet. 

272 Tom Thuesen 
 

I afsnittet "Merværdi" fokuse-
res der på at merværdi opstår 
for medarbejdere og virksom-
heder. Beboerne som er fast i 
området er ikke nævnt, det ses 
som en forkert fokusering, da 
det nok er beboerne, som vil 
opleve den største merværdi 
ved fx bevarelse/ny skabelse 
af udsigt eller generelt skabel-
se eller bevarelse af et godt 
æstetisk boligmiljø. 

Tages til efterretning og afsnittet 
suppleres med lokalområdet. 

Det foreslås, at afsnittet mer-
værdi suppleres med lokalom-
rådet. 

E3 SEGES, Jonas Valhøj 
Kleffel Nielsen 
På vegne af  
Højballevej 3,  
7130 Juelsminde 

Ejer af 1.B.28 frugtplantagen i 
Snaptun ønsker ikke arealet 
optaget i kommuneplanen. 

Hedensted kommune har i forbindel-
se med dialogen med Erhvervssty-
relsen valgt at udtage arealet i 
Kommuneplan 2017. 

Arealet 1.B.26 og 1.R.10 udta-
ges af kommuneplan 2017 efter 
dialog med Erhvervsstyrelsen. 
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E20 Vinkelvej 7, Snaptun, 
7130 Juelsminde 

Ejerne af Snaptun Vinkelvej 7, 
Snaptun ønsker ikke at strand-
beskyttelseslinjen skal ophæ-
ves for Snaptun, og at Snaptun 
skal bevares i landzone. 

Strandbeskyttelseslinjen administre-
res ikke igennem kommuneplanen. 
Dog vil høringssvaret indgå i arbej-
det med ophævelse af strandbeskyt-
telseslinjen for havne. Efter aftale 
med Erhvervsstyrelsen forbliver 
Snaptun i Landzone. 

Snaptun forbliver landsby i by-
mønstret efter dialogen med 
Erhvervsstyrelsen. Bemærknin-
gen er videregivet til arbejdet 
med ophævelse af strandbe-
skyttelse for havne. 

303 Snaptun Strandvej 10, 
7130 Juelsminde 

Nabo til arealet udlagt som 
ramme 1.R.10, rekreativ ram-
me i Snaptun, ønsker at He-
densted Kommune fører tilsyn 
med at arealet indenfor 
strandbeskyttelseslinjen kun 
bliver brugt i overensstemmel-
se med lovgrundlag for strand-
beskyttelseslinjen. 

Bemærkningen varetages ikke i 
kommuneplanlægningen, dog vide-
reformidles bemærkningen til rette 
myndighed. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Be-
mærkningen videregives. 

273 Tom Thuesen,  
 

Tom Thuesen ønsker at Juels-
minde og Snaptun havne skal 
sikres i forhold til de kulturhi-
storiske miljøer. Som under-
strege det potentiale som lig-
ger i forhold til beboelse og tu-
risme. 

Snaptun havn er udlagt som kultur-
miljø, hvilket der skal tages højde 
for i en senere lokalplanlægning. 
Dette vil sikre de karakteristiske mil-
jøer omkring havnene. Juelsminde 
arbejdes der med under temaet de 3 
centerbyer, i dette afsnit er der op-
sat nogle mål og handlinger der skal 
være med til at sikre Juelsminde by 
og havn som attraktiv som bosæt-
nings og turist by. Det vurderes, at 
byerne Snaptun og Juelsminde er 
sikret som karakteristiske og kultur-
historiske byer.   

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E13 SEGES, 
Knud Erik Jensen, 
på vegne af  
Lundbovej 10, 7140 
Stouby 

Ejer arealet, hvor der er udlagt 
kommuneplanramme 3.B.05. 
Han ønsker at rammeområdet 
taget ud i kommuneplan 2017. 
Efter planlovens § 15 b, stk. 1 
må en lokalplan  kun udlægge 
arealer, der er belastet af lugt, 

Kommuneplanramme 3.B.05 var al-
lerede med i kommuneplan 2009.  
Området ligger op af ejerens svine-
produktion. Der vil ikke ske udvik-
ling af området uden grundejers del-
tagelse. Kommuneplan 2017 har et 
tidsperspektiv på 12 år. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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støv eller anden luftforurening 
til boliger, hvis lokalplanen 
med bestemmelser om bebyg-
gelsens højde og placering kan 
sikre den fremtidige anvendel-
se mod en sådan forurening. 

E7 Ole Flemming Lyse 
Formand for Stouby 
og Omegns Lokalråd 

Stouby og Omegns Lokalråd 
har indsendt bemærkninger: 
a) Storparceller i Stouby, det 
angives at den nederste del af 
Ramme 3.B.05 er egnet til 
storparceller, de ville støde op 
til de eksisterende storparcel-
ler. Der ønskes flere storpar-
celler i Stouby. 
b) Lokalrådet ønsker at ople-
velsesrum Vejle Fjord ændrer 
navn til Stouby - Vejlefjord. 
c) Lokalrådet ønsker at blive 
inddraget i sager der påvirker 
lokalområdet, der nævnes en-
kelte konkrete sager. 

a) Området er kommuneplanlagt til 
boliger. Det er ikke muligt at udlæg-
ge specifikt til storparceller i en 
kommuneplan. Det er af national in-
teresse opretholde arealer til land-
brug. Derfor skal der ved udstykning 
af storparceller skabes balance i for-
bruget af jord ved, at der udstykkes 
mindre grunde f.eks. til tæt-lavt 
byggeri, således at der gennemsnit-
ligt bruges det der svarer til parcel-
huse (åbent-lavt byggeri). Udlæg-
gelse af storparceller skal ske i for-
bindelse med lokalplanlægning.  
b) Tages til efterretning.  
c) Hedensted kommune ønsker god 
og konstruktiv dialog med lokalom-
rådet angående udvikling af områ-
det, som beskrevet i Kommuneplan 
2017 under Temaer. 

Det foreslås, at der foretages 
en konsekvensrettelse af ople-
velsesrummet Vejle Fjord til 
Stouby – Vejle Fjord. 

264 Grundejerforeningen 
Bjerggårdsmarken, 
Stouby 
 

Grundejerforeningen Bjerg-
gårdsmarken er bekymret over 
ar foreningens fællesareal ma-
trikel 19ah bliver omfattet af 
kommuneplanramme 3.B.19. 
Den fastlægger anvendelsen til 
boligbebyggelse og fremtidig 
byzone. 

Arealet vil fortsat tilhøre grundejer-
foreningen. Overførsel til byzone vil 
først ske i forbindelse med en even-
tuel lokalplan. Grundejerforeningen 
vil fortsat have fuld rådighed over 
arealet. 
 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

304 Torupvej 56, 
8722 Hedensted 

Efter opfordringer fra forskelli-
ge interessenter og på vegne 
af tre lodsejere fremsendes der 

Torup er i kommuneplan 2017 ud-
peget som landsby med en landsby-
ramme 5.L.04. I kommunens ram-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Der ind-
gås en dialog med ansøger om 
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hermed et forslag om ændring 
i Kommuneplanen med tilhø-
rende projektforslag, som skal 
fremtidssikre og udvikle Torup 
landsby samt forskønne områ-
det omkring. Hermed skabes 
der attraktive bosætningsmu-
ligheder. Der ønskes at 5.L.04 
bliver udlagt til boligformål og 
at 5.R.23 bevares som rekrea-
tivt område. Den fremsendte 
projektbeskrivelse siger at der 
vil være mulighed for at opføre 
3-6 storparceller og 12 dob-
belthuse (24 boliger). 

mebestemmelser for Torup står der 
at Torup skal bevares som landsby 
med åbne områder omkring, således 
at landsbyens struktur bevares. Der 
kan derfor ikke ske udstykninger og 
huludfyldninger til boligformål i To-
rup. For at det ønskede projekt kan 
lade sig gøre kræver det en konkret 
planlægning, hvor der laves lokal-
plan og en vurdering i forhold til mil-
jøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). 
Det ønskede projekt beskriver 3-6 
storparceller og 12 dobbelthuse (24 
boliger) som ikke kan lade sig gøre 
inden for rammebestemmelserne for 
landsbyrammen 5.L.04. Rammebe-
stemmelsen vil derfor skulle ændres 
fra en landsbyramme til en bolig-
ramme, som medføre at Torup går 
fra at være landsby til at være lo-
kalplan eller en del af centerbyen 
Hedensted. Dette vil også overføre 
arealet til byzone ved en fremtidig 
planlægning. Da Torup er en lille 
landsby, vil en ændring af kommu-
neplanrammen skulle omfatte hele 
Torup og ikke kun ejendommene be-
rørt at projektet. 

den ønskede planlægning. 

283 Viborgvej 19, 
7160 Tørring 

Ejerne ønsker, at den udlagte 
boligramme 7.B.20 indsnæv-
res, og den rekreative ramme 
7.R.05, som ligger bagved ud-
vides tilsvarende. I bedste fald 
ser de gerne at boligramme 
7.B.20 går under den rekreati-
ve ramme i stedet, da byen 

I forbindelse med udarbejdelse af 
bydelsplanen for Tørring, vil der lø-
bende være en dialog med grund-
ejerne og borgerne. Her er der mu-
lighed for at drøfte tanker og idéer 
for arealet.  
 
Den konkrete arealanvendelse vil 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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har brug for grønne arealer. De 
købte Vestergaard maj sidste 
år, med tanken om at levet et 
delvist selvforsynende liv, som 
i gammel tid. De bruger meget 
tid på deres passion og hobby, 
og håber at deres planer og 
drømme kan indgå i den kom-
munale planlægning for områ-
det. Han er i dialog med land-
manden, der ejer jorden ved 
siden af deres grund, med 
henblik på at dyrke gamle 
kornsorter og have græssende 
dyr på arealet. Han påpeger at 
det stemmer rigtig godt 
overens med kommunens tan-
ker om genslyngning af Melhe-
de Bæk, hvor de ønsker at 
samarbejde. 

blive tilpasset på baggrund af by-
delsplanen. 

E8 På vegne af 6 ejen-
domme, 
Melhedevej 18 
7160 Tørring 

Beboere på flere ejendomme 
ved Melhede ønsker, at deres 
matrikler og de nuværende 
landzoneområder på Melhede-
vej forbliver i Landzone. De 
har overordnet alle bosat sig, 
hvor de har, med ønsker om at 
'bo på landet'. De ønsker luft 
omkring dem og langt til nabo-
er, samt mulighed for dyre-
hold.  
 
Alternativt ønsker de at områ-
det mellem Melhede bæk og 
Hovedvej A13 forbliver landzo-
ne, og ikke udlægges med 
kommuneplanramme 7.B.23. 

Arealerne vil forblive landzone, og 
kun blive overført til byzone, hvis 
der udarbejdes en lokalplan med 
henblik på at opføre boliger.  
 
Den nuværende anvendelse af area-
lerne kan fortsætte. Boligrammerne 
giver mulighed for at opføre boliger.  
 
i forbindelse med udarbejdelse af en 
bydelsplan for området, vil der blive 
indgået en dialog med beboerne og 
ejerne af området.  
 
Placeringen af boligrammerne ved 
Melhede er tilpasset klimatilpas-
ningsområdet, som er udlagt til re-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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De indgår gerne i et samarbej-
de om at lave grønne områder 
omkring Tørring. 

kreative formål i kommuneplanen 

E10 Egholmvej 6, 
7160 Tørring 

Ejer af Egholmvej 6, 6a, 8, 10 
+ en ubebygget grund på 2 
hektar har umiddelbart ingen 
indvendinger, og roser forsla-
get.  
 
Beboelsen på Egholmvej 6a er 
for en del år siden revet ned 
efter ansøgning herom. Han 
har søgt om opførelse af ny 
beboelse på ejendommen, 
hvilket blev stemt ned af na-
turfredningsforeningen. En del 
af Eriks ejendom har fået en 
ny boligramme 7.B.24, og han 
ser gerne at vi efter kommu-
neplanens godkendelse finder 
en passende placeret til en ny 
bolig.  
 
Alternativt er der ca. 12 hek-
tar, der græsses af, men ikke 
dyrkes med afgrøder, som kan 
indtænkes i projektet. 

Ejer opfordres til at tage kontakt til 
By & Landskab efter vedtagelsen af 
kommuneplan 2017. Her kan vi 
drøfte ønskerne for arealet, og den 
videre proces. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E5 Vongevej 30, 
7160 Tørring 

Ejer informerer om at hans 
landzonejord overgår til et re-
kreativt område (kommune-
planramme 7.R.05), som berø-
rer næsten al hans jord. Han 
er målløs over at kommunen 
kan lave en plan, der har så 
store økonomiske og personli-
ge omkostninger for ham.  
 

Jordarealet er blevet udlagt til re-
kreative formål, da størstedelen af 
arealet er omfattet af klimatilpas-
ningsområder, potentielt vandliden-
de og ligeledes omfattet af lav-
bundsarealer samt beskyttet natur.  
 
De ønskede boligprojekter (projekt 1 
og 3), ønskes opført inden for den 
rekreative ramme 7.R.05, kan udta-

Det foreslås, at jordarealerne 
omfattet af projekt 1 og 3, jf. 
situationsplanen, udtages fra 
den rekreative ramme 7.R.05, 
så de ikke længere er omfattet 
af en kommuneplanramme. Der 
indledes en dialog med ansø-
ger. 
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Der har tidligere været drøftet 
udstykningsmuligheder på no-
get det pågældende areal, han 
synes derfor, at han burde væ-
ret blevet kontaktet.  
 
Han påpeger at de ønsket bo-
ligprojekter vil ligge i et dejligt 
område, der kan indfri flere af 
kommuneplanens målsætnin-
ger. Vedhæftet er 4 projektfor-
slag. 
 
Ejer er villig til at forhandle en 
løsning med kommunen samti-
dig med, at der tillades ud-
stykning. 
 
Han finder det iøjnefaldende at 
hele hans jordareal inddrages 
til rekreativt område, når man 
tillader forholdsvis tæt udstyk-
ning på andre arealer, uden til-
svarende afgivelse af areal til 
rekreativt område. Han mener 
derfor at han bliver forskelsbe-
handlet i negativ retning. 
 
På baggrund af overstående 
kan han ikke acceptere den 
pågældende plan. Han forven-
ter venligst, at der kommer en 
dialog med Teknisk Udvalg når 
høringsperioden slutter.  
 
Ejer ønsker, at hans arealer ik-
ke overgår til rekreativt områ-

ges af kommuneplanrammen, såle-
des arealerne bibeholder deres sta-
tus som landzone.  
 
To af de ønsket projekter (projekt 2 
og 4) ligger på arealer, der er om-
fattet af et klimatilpasningsområde, 
hvor projekt 2 ligeledes er omfattet 
af beskyttet natur. Den rekreative 
ramme fastholdes derfor på arealer-
ne. Stiforbindelsen (projekt 4) kan i 
forhold til kommuneplanen realise-
res inden for den rekreative ramme.  
 
Der kan indledes en dialog om en 
fremtidig planlægning på baggrund 
af det indsendte materiale. 
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de, men derimod bibeholder 
sin status som landzonejord 
eller overgår til boligformål. 

262 Viborg Hovedvej 101, 
7160 Tørring 

Der ønskes, at der bliver afsat 
flere midler til etablering af sti-
en langs Viborg Hovedvej op til 
Sandvad, da der er flere fami-
lier som er afskærmet fra at 
kunne komme nogen steder, 
udover i bil. Hun finder det iøj-
nefaldende, at Kommunen ikke 
prioriterer stierne (tilgængelig-
heden) højere, når de er forta-
lere for udeliv og en aktiv livs-
stil. 

Der arbejdes med udlægningen af 
stier i kommunens løbende arbejde 
med stier. 

 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Be-
mærkningen videregives til 
kommunens fremtidige arbejde 
med stier. 

E11 Viborgvej 19, 
7160 Tørring 

Ejerne støtter op om høring-
svar E8 fremsendt af Bettina 
Ulstrup. 

Se høringssvar E8 fra Bettina Ul-
strup. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

306 Viborgvej 19, 
7160 Tørring 

Se bemærkning nr. 283. Se kommunens bemærkninger til  
nr. 283. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

285 Tjørnevej 1, 
7171 Uldum 
 

a) Ejerne undrer sig over, 
hvorfor en del af deres matri-
kel er omfattet af midtbypla-
nen for Uldum (6.C.01).  
b) Kommunens aftale om be-
nyttelse af deres parkerings-
plads bortfalder ved lukning af 
kommunekontoret i Uldum.  
c) Ejerne forventer, at der ikke 
bliver forringelser af deres ud-
nyttelse af matr.nr. 4an og 5ak 
til evt. bolig mm. i forbindelse 
med ændringen af rammen til 
centerformål.  
d) Der ønskes ikke mulighed 
for bebyggelse i op til 3 etager 
og 10 meter, da de eksisteren-

Der er ikke lavet ændringer i kom-
muneplanramme 6.C.01 for Uldum 
midtby.  
a) Uldum Midtbyplan er udarbejdet i 
samarbejde med borgerne i Uldum. 
Planen er løbende blevet præsente-
ret for borgerne, hvor det har været 
muligt at kommentere på den. Pla-
nen er ikke juridisk bindende for den 
enkelte borger, men giver et over-
ordnet billede af den ønskede udvik-
ling i byen. I forbindelse med evt. 
lokalplanlægning af områder i midt-
byen vil der komme en offentlig-
hedsperiode, hvor det vil være mu-
ligt at sende bemærkninger til de 
konkrete projekter.  

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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de bygninger i området hoved-
sageligt er i et plan.  
e) Ejerne gør opmærksom på, 
at der frem et evt. fremtidigt 
salg, jordbytte eller køb kan 
forhandles. 

b) Bemærkningen er noteret.  
c) Kommuneplanramme 6.C.01 har 
ikke ændret formål i Kommuneplan 
2017.  
d) Der er ikke ændret på det mak-
simale etageantal eller maks. byg-
ningshøjde i kommuneplanramme 
6.C.01.  
e) Bemærkningen er noteret. 

E4 Uldum, 13 underskrif-
ter 

De ønsker ikke, at der skal 
være mulighed for at bygge i 3 
etager og med en maks. byg-
ningshøjde på 10 meter. 

Der er ikke lavet ændringer i kom-
muneplanramme 6.C.01 for Uldum 
midtby. Se bemærkning nr. 285. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

E6 Kirkegade 14 og Kir-
ketoften 1, 
7171 Uldum 

De ønsker ikke, at der skal 
være mulighed for at bygge i 3 
etager og med en maks. byg-
ningshøjde på 10 meter. 

Der er ikke lavet ændringer i kom-
muneplanramme 6.C.01 for Uldum 
midtby. Se bemærkning nr. 285. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

266 Vævergade 12, 
7150 Barrit 

Ønsker udvidelse af Vejlevej 
fra Hyrup til Vesterby både 
vejbanen og en med cykelsti. 
Ønsker de forskellige indfalds-
veje til Barrit ud til stoppeste-
derne bliver mere sikre, evt. 
med rundkørsler til at mindske 
hastigheden. 

Bemærkningen er ikke kommune-
planrelevant. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Be-
mærkningen videregives til 
kommunens løbende arbejde 
med veje og stier. 

299 Land& Plan A/S 
v/Michael Jonasen, 
På vegne af 
Jørgen Thomsen 

Ønsker at få matr. nr. 9a med 
flere, Ølsted By, Ølsted med i 
kommuneplanens boligramme 
for Ølsted by. 

Det drejer sig om matr. Nr. 9a, 36 
og 10h, Ølsted By, Ølsted. Der er 
udlagt areal til boligformål nord for 
det ønskede område. Da der ikke er 
mere restrumlighed i Ølsted skal der 
byttes rundt på arealerne for at få 
udlagt det ønskede område. Det øn-
skede område er udlagt til klimatil-
pasningsområder og er omfattet af 
grundvand og potentiel naturbeskyt-
telsesområder. Da det ønskede om-
råde ligger bag eksisterende bebyg-

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. Der ind-
gås en dialog med ansøger om 
den ønskede planlægning. 
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gelse og lidt væk fra hovedvejen, så 
kan det være svært at se, hvordan 
arealet skal vejbetjenes. Ansøger er 
velkommen til at kontakte Heden-
sted Kommune med et konkret pro-
jekt, der tager hensyn til ovenståen-
de. 

275 Gesagervej 21, 
8723 Løsning 

Ønsker at få belyst hvor vidt 
der skal anlægges byggegrun-
de på jord 5.B.01 i Øster Sne-
de, da han bor lige ud til mar-
ken og ikke ønsker at få taget 
sin udsigt fra sig og også me-
ner at det vil gå ud over en 
evt. salgspris. 

En kommuneplanramme giver kun 
mulighed for at udstykke et område 
til f.eks. boliger, der er ikke pligt til 
at udstykke. Før der kan udstykkes 
boliger på et areal skal der laves en 
lokalplan for området. En lokalplan 
vil blive sendt i høring hos de berør-
te naboer, som vil have mulighed for 
at indsende bemærkninger til lokal-
planen. Kommuneplanramme 5.B.01 
har været udlagt til boligformål i 
kommuneplan 2013 og kommune-
plan 2009 og måske også før det. 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 

282 Højmarken 12, 
8723 Løsning 

Ser positivt på udvikling i Øster 
Snede, men er ikke begejstret 
for boligudlægget 5.B.55, men 
har nogle forslag og kommen-
tarer til det. De vil gerne at 
udstykningerne trækkes væk 
fra det frede dige, terrænet 
mød vest er højere end deres 
grunde og ser gerne at der 
kommer en buffer mellem de 
to boligområder, bygningshøj-
den maksimalt må være 6 me-
ter, indkørslen skal ikke kobles 
på Højmarken, da den så vil 
skulle krydse det fredede dige, 
at Kirkestien mod vest bliver 
bevaret, at dyrelivet på mar-

Efter dialog med Kirkeministeriet via 
Haderslev Stift er det blevet beslut-
tet at tage kommuneplanramme 
5.B.55 ud af kommuneplanen, men 
at der fortsat vil blive arbejdet med 
at udvikle Øster Snede - Kragelund i 
den kommende kommuneplanperio-
de. Bemærkningerne er taget til ef-
terretning til det kommende arbejde 
med byudvikling. 

På baggrund af dialogen med 
Kirkeministeriet bliver kommu-
neplanramme 5.B.55 og 5.R.26 
tage ud af kommuneplanen. 
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ken bliver bevaret. De er 
kommet med to forslag til ud-
stykninger; 5.B.01 langs Gesa-
gervej, da det vil give en fin 
ankomst til Øster Snede og 
harmoni med bebyggelse på 
begge sider af vejen. Det an-
det forslag er en forlængelse af 
Falkevej, da det ikke vil tage 
udsigten fra nogen og vil kun-
ne blive vejbetjent fra Båstrup 
Kirkevej i byggeperioden. 

290 Borgerforeningen i 
Øster Snede, Initiativ-
udvalget i Kragelund 
og Lokalområdet for 
Øster Snede og om-
egn 

Borgerforeningen i Øster Sne-
de, Initiativudvalget i Krage-
lund og Lokalområdet for Øster 
Snede og omegn ser positivt 
på udvikling i Øster Snede og 
Kragelund for at de to bysam-
fund bygget sammen. Ser ger-
ne boliger i området 5.B.55 
dog med hensyntagen til de 
krav som stiftet og naboer stil-
ler. Ser positivt på 5.R.26, da 
området i dag bruges af alle 
fra området og er et natur-
skønt område. Området bliver 
allerede i dag vedligeholdt af 
Øster Snede borgerforening. 
Vil gerne have Kirkestien fast-
holdt, da den benyttes af man-
ge. 

Se kommunens bemærkninger til nr. 
282.  

På baggrund af dialogen med 
Kirkeministeriet bliver kommu-
neplanramme 5.B.55 og 5.R.26 
tage ud af kommuneplanen. 

302 Højmarken 8, 
8723 Løsning 

Kan godt forstå at byen skal 
udvikle sig i en positiv retning, 
men udlægget 5.B.55 vil for-
ringe derse husværdi drastisk. 
Foreslår alternative udstyknin-
ger; Gesagervej, mellem Mej-

Se kommunens bemærkninger til nr. 
282. 

På baggrund af dialogen med 
Kirkeministeriet bliver kommu-
neplanramme 5.B.55 og 5.R.26 
tage ud af kommuneplanen. 
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sevej og Franks frugt, Falke-
vej, forlængelse heraf. Er ud-
stykningen 5.B.55 uundgåelig 
ser de gerne at der tages hen-
syn til det fredede dige, et 
grønt område langs det. En 
bygningshøjde på maksimum 6 
meter. Vejadgang fra Høj-
marksvej eller Skovvej og at 
den nuværende Kirkesti bibe-
holdes. 

307 Højmarken 16, 
8723 Løsning 

Mener at det er vigtigt at Øster 
Snede og Kragelund udbygges 
for at bevare et grundlag for 
bl.a. skolen. Foreslår en priori-
teteret rækkefølge for at skabe 
harmoni i byudviklingen: 1. 
Etablering af boligområde vest 
for Falkevej 2. Etablering af 
boligområde i 5.B.01 med et 
grønt bælte ud mod Gesager-
vej 3. Etablering af et boligom-
råde mellem Øster Snede og 
Kragelund (den nordlige del af 
5.B.04) med indkørsel fra 
Højmarksvej. Mener ikke at det 
er hensigtsmæssigt at etablere 
et "mega" boligområde, 
5.B.55, grundet indsigts for-
holdene til kirken. Skal 5.B.55 
etableres mener de at det 
kræver at man etablere et ca. 
25 meter bredt, grønt bælte til 
det nye boligområde, grundet 
det fredede dige. Derudover 
mener de ikke at der skal be-
bygges højere end 6 meter. 

Se kommunens bemærkninger til nr. 
282. 

På baggrund af dialogen med 
Kirkeministeriet bliver kommu-
neplanramme 5.B.55 og 5.R.26 
tage ud af kommuneplanen. 
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308 Højmarken 14, 
8723 Løsning 

Er glade for at der bliver taget 
initiativ til at se på fremtidig 
udstykning i Øster Snede. Ser 
potentiale i at udstykke arealet 
mellem Mejsevej og Franks 
Frugt, da det vil lukke vejen 
mere af ind til Øster Snede og 
derved danne huse på begge 
sider. Det vil også skabe mere 
sikkerhed da hastigheden mere 
naturligt vil blive sat ned. Der 
har været talt om en omfarts-
vej rundt om Øster Snede på 
netop dette stykke. Men den 
kunne vel flyttes længere ud af 
gesagervej hvis den en gang 
skulle komme på tale og blive 
til noget. Yderligere er der et 
lille stykke mellem Høj-
marksparken og Missionshuset 
"klippen" på ribevej der også 
kunne udstykkes. Dette vil ikke 
tage udsigten for nogen. Vi 
mener også at det kunne være 
en mulighed at forlænge falke-
vej og udstykke området. Der 
er dog en enkelt udfordring 
med en gård der er for tæt på. 
Boligområdet vest for Øster 
Snede 5.B.55 vil have indfly-
delse på flere boliger og deres 
meget gode udsigt. For ikke at 
ødelægge den kunne en løs-
ning være at lave et stykke på 
30-35 meter hvor der ikke må 
bygges for at bevare noget ud-
sigt og luft for de eksisterende 

Se kommunens bemærkninger til nr. 
282. Ønsket om cykelsti fra Øster 
Snede til Løsning er ikke kommune-
planrelevant, men vil indgå i den lø-
bende prioritering af cykelstier. 

På baggrund af dialogen med 
Kirkeministeriet bliver kommu-
neplanramme 5.B.55 og 5.R.26 
tage ud af kommuneplanen. 
Ønsket om cykelstien videregi-
ves.  
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boliger. Derudover vil det også 
kunne give luft til det fredede 
dige, hvor der i forvejen ikke 
må plantes hæk. Dette areal 
kunne udlægges til et grønt 
fællesareal for den nye ud-
stykning og at der kun må 
plantes enkeltstående træer i 
maksimalt 2 meters højde. 
Hvis der udstykkes gives der 
så kompensation for en lavere 
pris ved et evt. salg? Da vi har 
betalt mere i sin tid og vores 
udsigt bliver taget fra os. Vi 
ønsker også at der maksimalt 
må bygges i 6 meters højde, 
skal det udstykkes ønsker vi 
rent boligområde og ikke social 
boligbyggeri. Vi foreslår at der 
etableres en cykelsti fra Øster 
Snede til Løsning da skolebørn 
efter 6. klasse cykler til Løs-
ning og der er meget trafik den 
vej. 

279 Per Heller, på vegne af 
Lokalrådet Aale-
Hjortsvang 

Lokalrådet for Aale-Hjortsvang 
har følgende kommentarer til 
forslaget om nye bosætnings-
områder i Aale:  
a) Udvidelsen af den eksiste-
rende boligramme 7.B.17 syd 
for Roloddet/Skovloddet giver 
god mening. Det må betragtes 
som en direkte videreførelse af 
de seneste års udvikling af bo-
ligområde i sydgårende ret-
ning.  
b) Udvidelsen af den eksiste-

a) Tages til efterretning. 
b) Udvidelsen giver ikke begræns-
ninger for idrætsudøvelse på det ek-
sisterende areal. 
c) Området er kommuneplanlagt til 
boliger. Det er ikke muligt at udlæg-
ge specifikt til storparceller i en 
kommuneplan. Det er af national in-
teresse opretholde arealer til land-
brug. Derfor skal der ved udstykning 
af storparceller skabes balance i for-
bruget af jord ved, at der udstykkes 
mindre grunde f.eks. til tæt-lavt 

Giver ikke anledning til ændrin-
ger i kommuneplanen. 
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rende boligramme 7.B.17 vest 
for Aale Bygade støder direkte 
op til boldbanerne. Det kan for 
så vildt muligt godt accepteres, 
såfremt den ønsket udvidelse 
ikke medfører begrænsninger 
borgernes muligheder for 
idrætsudøvelse på det eksiste-
rende areal. 
c) Det er tidligere anført over 
for Hedensted Kommune, Fritid 
og Fællesskab, at nye bygge-
grunde ønske som storparcel-
ler. Denne type grunde har vist 
sig at passe godt ind i Aales 
behov, modsat udstykningen 
ved Roloddet. Set med Lokal-
rådets øjne er det derfor vig-
tigt at bygge videre på tidlige-
re tiders positive erfaringer.  

byggeri, således at der gennemsnit-
ligt bruges det der svarer til parcel-
huse (åbent-lavt byggeri). Udlæg-
gelse af storparceller skal ske i for-
bindelse med lokalplanlægning.    
 
 

 


