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Baggrund
Baggrund

Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at der kan etableres et nyt boligområde syd
for Aale.

Området er allerede delvist rammelagt jf. kommuneplan 2017-2029, hvor en mindre del er
udlagt til boligområde. En udvidelse og ændring af anvendelsen af området, fra landbrugsjord
og boligområde til boliger og rekreativt område, med mulighed for dyrehold og græsningslaug,
kræver at der udarbejdes både et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

Eksisterende forhold
Området ligger lige syd for lokalbyen Aale, og anvendes i dag til landbrug. Området har en
central placering, som bindeled mellem Aale, Gudenåen, Rask Skov, Bjørnegrunden og Uldum
Kær.
Området omfatter matr. nr. 4p, 5u, 6ap, 7g, 12æ, 20f, 21k, 29f, 29i, 40l, 70c, 10t, samt en
mindre del af 12ay og 7000h alle Aale By, Aale.
Området er på cirka 13,2 hektar og har et generelt fladt terræn, med svag hældning ned til
Gudenåen.
Med Gudenåen som delvis afgræsning mod øst, er området også delvist underlagt
åbeskyttelseslinje, et bevaringsværdigt landskab samt beskyttet naturområde. Naturen og
klimaet vil derfor spille en særlig stor rolle i forbindelse med lokalplanen. Området
gennemskæres af Raskvej, der forbinder Aale med Rask Mølle sydom Rask Skov. Hvor Raskvej
krydser Gudenåen, forekommer uautoriseret parkering langs vejen, i forbindelse med fiskeri.

Det konkrete projekt
Området ønskes omdannet til et boligområde i tæt samspil med naturen. Det er ønsket at
området bl.a. kan tilbyde bosætning med plads til hestehold, græsningslaug og stiforbindelser,
der på én gang vil kunne fungere som en særlig oplevelse, samt forstærke områdets natur og
tilgængelighed. Det forventes at dette samspil vil kunne løfte Aale, både ift. bosætning og
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naturturisme.
Området sammensættes af fire forskellige boformer, der skal sikre et mangfoldigt bomiljø, på
tværs af livstilstande, aldre og indkomster. Boformerne består af både tæt-lav (helt eller
delvist sammenbyggede énfamilieboliger i en til to etager, f.eks. dobbelthuse,
rækkehuse/kædehuse, el.lign. i en til to etager), og åben-lav (fritliggende hus i en til to etager,
f.eks. parcelhus, villa, el.lign.) i form af storparceller, storparceller med egen heste-/kvæghold
samt mindre storparceller med heste-/kvæghold-fællesskab.
Forbedrede parkeringsforhold for fiskere og bjørnegrundsbesøgende på sydsiden af Raskvej
vest for Gudenåen, vil ligeledes forskønne den samlede oplevelse af området.
Vandhåndteringen vil indpasses naturen med organisk og grøn karakter. Regnvand vil således
håndteres ved vandløb og regnvandsbassin i organiske former, mens spildevand for hele
lokalplanområdet enten skal håndteres i lokale nedsivningsanlæg med grøn vækst, eller ved
tilkobling til spildevandsnettet.

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens § 23c. Der er gennemført
forudgående indkaldelse af ideer og forslag i perioden 25. september 2019 til 9. oktober 2019.
Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag i forhøringsperioden.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag
IV.
Natura 2000-områder er en samlende betegnelse for EU-fuglebeskyttelsesområderne og
EU-habitatområderne. Natura 2000-områderne danner tilsammen et økologisk netværk af
beskyttede naturområder gennem hele EU. Levevilkårene for arterne på habitatdirektivets
bilag IV og på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres levesteder skal
beskyttes både i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunen må derfor ikke vedtage planer eller træffe afgørelser, der kan have en negativ
påvirkning af udpegningsgrundlaget for eller integriteten af Natura 2000-områder eller
levesteder, yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter på EU’s habitatdirektivs bilag IV.
Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan medføre en negativ
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påvirkning af Natura 2000-områder eller de beskyttede arter på bilag IV.

I dette konkrete tilfælde er der ca. 400 meter til nærmeste Natura 2000-område, som er
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på
grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan medføre en negativ
påvirkning af Natura 2000-områder.

Hedensted Kommune har registreret odder i Gudenåen. Det er en bilag IV-art, som skal
beskyttes. Der er sikret økologiske forbindelser langs Gudenåen med de naturbeskyttede
arealer. På grund af arealets hidtidige anvendelse hvor der bygges vurderes det ikke at være et
velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke
bilag IV-arter. Vurderingen tager udgangspunkt i arealernes nuværende tilstand og den
eksisterende viden, som kommunen er i besiddelse af.
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Kommuneplanrammer

Herover: Eksisterende kommuneplanrammer og lokalplanafgræsning for lokalplan 1133 (rød
kontur).
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Eksisterende
ramme:
7.B.17

Ny ramme:
7.B.17

Ny ramme:
7.R.09

Anvendelse
     

Generel anvendelse
 boligområde boligområde

rekreativt
område

Specifik anvendelse
 boligområde boligområde

større
rekreativt
område

Zonestatus
     

Nuværende
zonestatus

landzone og
byzone

landzone og
byzone

landzone

Fremtidig zonestatus
byzone byzone landzone

Bebyggelse
     

Maksimal
bebyggelsesprocent  40 %  40 % 5 %

Maksimale antal
etager  2  2 1

Maksimal højde
 8,5 m  8,5 m 4 m

 Herover: Eksisterende ramme 7.B.17, Ny ramme 7.B.17 (orange), ny ramme 7.R.09
(grøn) og lokalplanafgræsning for lokalplan 1133 (stiplet rød kontur)
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Herover: Ny ramme 7.B.17  
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Herover: Ny ramme 7.R.09

Herover: Ny ramme 7.B.17 (orange) og ny ramme 7.R.09 (grøn)
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7.B.17 - Aale midtby
Kort

Status
Kladde

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde
Specifik anvendelse er angivet til boligområde

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 2
Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Lokalplanlægning forudsætter håndtering af overfladevand.
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7.R.09 - Aale Gudenå
Kort

Status
Kladde

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område
Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 5% af det enkelte jordstykke
Maksimale antal etager er 1
Maksimal højde er 4 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Lokalplanlægning forudsætter håndtering af overfladevand.
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Miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
ikke er væsentlige.
Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr 1225 af
25/10/2018.

Planforslaget ligger som knudepunkt mellem Aale, Gudenåen, Rask Skov og Uldum Kær. Med
rekreative stier og ophold ind gennem området, øges tilgængeligheden til og imellem
førnævnte værdifulde naturområder.
Planforslaget vil samtidigt sikre lokalplanområdets naturområder, ved at udlægge de
pågældende naturområder til fællesarealer og rekreation, og derved imødekomme
beskyttelseslinjer mv.
Som del af tilgængelighedsløftet, bliver også sikkerhedsforanstaltninger, for sikre forbindelser
på tværs af Raskvej nødvendige. I den relation skal Politiet tillade at byskiltet flyttes mod syd
ad Raskvej, til sydligste stiovergang.
Planforslaget vil muliggøre dyrehold og græsningslaug, ved at inddele lokalplanområdet i
landzone og byzone, samt sikre at området indrettes efter nødvendige afstandskrav.

Spildevand håndteres ved privat rensning og nedsivningsanlæg med spildevandslaug, mens
overfladevand via flade trug ledes til to store regnvandsbassiner, med overløb til Gudenåen.
Overløb vil ligge i beskyttet natur og kræve dispensation for tilstandsændring.

Planforslaget forventes ikke at have en negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-områder,
eller Gudenåens bilag IV-odder.

Der er gjort museale fund inden for lokalplanområdet, hvorfor der planlægges med særlige
hensyn hertil.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har afgjort, at de ikke vil
have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering
er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig
med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Byrådets beslutning blev offentliggjort den xx.xx.xxxx

 

Miljøscreeningsskema
Miljøscreeningsskema findes her
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Klagevejledning til miljøscreening
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48 stk. 1 i bekendtgørelse om lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som
planen eller programmet udarbejdes efter.
Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg kan således forelægges
Planklagenævnet jf. planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december
2016 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage
Planklagenævnet

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, skal du
indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og
www.virk.dk.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man
klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til
behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen om miljøvurdering offentlig bekendtgøres.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen
senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.
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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager et kommuneplantillæg endeligt, skal
forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring,
således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og
få mulighed for at komme med bemærkninger og
ændringsforslag.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan kommuneplantillægget vedtages
endeligt. 

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Offentlig høring
Forslag til Kommuneplantillæg 14 er i offentlig høring i
perioden XX.XXXX.XXX til XX.XXXX.XXXX. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til
kommuneplantillægsforslaget ved at klikke på den røde
fane "Indsend ide, forslag eller kommentar" øverst på siden. 

Hedensted Byråd vil efter høringsperiodens afslutning tage
stilling til kommuneplantillægget og de indsendte
bemærkninger. Svar på indkomne bemærkninger vil blive sendt
efter byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i
kommuneplantillægget.

Hedensted Kommune - Plan og Udvikling

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

planogudvikling@hedensted.dk
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Retsvirkninger
Når byrådet har vedtaget kommuneplantillægget endeligt, og
bekendtgjort det i henhold til Lov om planlægnings §§ 30-31,
er det en del af kommuneplanen. Retsvirkningerne for et tillæg
til kommuneplanen indtræder ved Byrådets endelige
vedtagelse af planen. Det betyder, at kommunens
lokalplankompetence og forpligtelse til at virke for
kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft samtidig med.

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og
brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående
tilladelse til aktiviteter, der er i strid med kommuneplanen, og
der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i
kommuneplanen. Derfor kan der heller ikke dispenseres fra
kommuneplanen.

Bestemmelser i planlovens §12, stk. 2 og 3, giver Byrådet
mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og
byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis
ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen.
Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og
offentligt bekendtgjort.

Bestemmelserne i §12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den
giver Byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med
kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis
gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid
med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i §12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen
gør det muligt for Byrådet at forhindre en ny bebyggelse eller ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel.
Bestemmelsen betyder, at Byrådet ikke behøver at nedlægge forbud efter planlovens §14 og
tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige
bebyggelse eller anvendelse.

 

15



Klagevejledning
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til planloven
efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.
Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over planens
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens
indhold.

Hvis du vil klage
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via
Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan man
klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til
behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering om planens endelige vedtagelse. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen
senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Domstolsafgørelse
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6
måneder efter, at deres afgørelse er meddelt.
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Vedtagelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 er vedtaget af Hedensted Byråd den XX. XXXXX XXXX og
offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24 - 26.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                        Steinar Eggen Kristensen

Borgmester                                              Kommunaldirektør

 

Kommuneplantillæg nr. 14 er endeligt vedtaget af Hedensted Byråd den XX. XXXXX XXX og
offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 30 -31.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                       Steinar Eggen Kristensen

Borgmester                                              Kommunaldirektør

Lokalplanen indberettes på www.plansystem.dk
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