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Indstillingsnotat 

Overskrift
Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, miljøvurdering, spildevandstillæg og pro-
jektforslag til kollektiv varmeforsyning.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik, PKØ og Byrådet skal tage stilling til at sende følgende planforslag i 
høring:

 Lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund i Hedensted samt tilhørende 
Kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurdering

 spildevandsplanforslag nr. 15 
 Varmeprojektforslag for etablering af kollektiv varme (Hedensted Fjernvarme) i 

området omfattet af lokalplan 1111

Økonomi
Ingen bemærkninger. 

Historik
Udvalget for Politisk Koordination godkendte den 21. november 2016 hovedprincipperne 
for udarbejdelse af planforslagene.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 1111, Kommuneplantillæg nr. 6 og miljøvurdering
Lokalplanen udearbejdes pga. bygherres ønske om at udvikle arealet til boligområde i til-
knytning til Remmerslund.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i Remmerslund imellem Løsning og Hedensted afgrænset af Hovedvejen 
mod syd og øst, Remmerslund by mod vest samt åbne markarealer og natur mod nord.

Området består af matr.nr. 3af, 3ag og en del af 10x, Remmerslund By, Hedensted, og udgør et 
areal på ca. 180.000 m2. Lokalplanområdet henligger som åbne markarealer.

Den sydvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 130 - Vedr. et areal beliggende 
ved Remmerslundvej. Lokalplan 130 udlægger arealet til blandet boligområde og erhvervsområde. 
Lokalplan 130 aflyses ved vedtagelsen af Lokalplan 1111 for den del, der er omfattet af Lokalplan 
1111. Lokalplan 1111 udlægger hele lokalplanområdet til boligformål med blandet tæt-lav og åben-
lav bebyggelse.

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af Kommuneplanramme nr. 5.B.17 - Remmerslund. 
Den udlægger det til blandet boligområde. Den resterende del af lokalplanområdet ligger uden for 
kommuneplanrammerne, og Kommuneplanramme nr. 5.B.17 skal derfor udvides, så den omfatter 
hele lokalplanområdet.
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Fremtidige forhold
I lokalplanen fastlægges områdets overordnede grønne strukturer. Derudover udarbejdes bygge-
retsgivende bestemmelser, hvor der gives mulighed for at opføre ca. 170 boliger i form af åben-lav 
og tæt-lav bebyggelse med tilhørende veje, stier og rekreative arealer.

Ved åben-lav boligbebyggelse forstås fritliggende enfamiliehuse på grunde mellem 700 m2 og 1000 
m2. I områder udlagt til åben-lav vil bebyggelsen kunne opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage 
og en maks. højde på 8,5 meter.

Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås boligbebyggelse som række-, kæde-, klynge- dobbelt- eller 
gårdhavehuse. Derudover kan der inden for delområderne udlagt til tæt-lav opføres fritliggende en-
familieshuse på små grunde.

Lokalplanen er opdelt i 13 delområder. Delområderne 1, 2, 3 og 8 udlagt til åben-lav bebyggelse 
kan opføres i 2 etager og en maks. højde på 8,5 meter, mens de øvrige delområder til tæt-lav be-
byggelse (9, 10 og 11) kan opføres i 1 etage og en maks. højde på 6,5 meter.

Ved både åben-lav og tæt-lav bebyggelse gælder, at facader skal udføres i teglsten (blank eller 
vandskuret), pudset overflade (underlaget er underordnet, bare overfladen fremstår pudset) eller 
glatte betonelementer. Facaderne skal fremstå i beige, hvide, grå, sorte, røde, gule eller brune nu-
ancer.

Tage må ikke udføres i blanke og reflekterende materialer. Tagmaterialet må have en overflade, 
med et maksimalt glanstal på 20.

I delområder udlagt til tæt-lav boliger gælder endvidere at bebyggelsen inden for hvert enkelt del-
område skal opføres som én samlet bebyggelse med et tydeligt arkitektonisk helhedspræg og et 
gennemgående tema i forhold til materialer, farver og form.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Hovedvejen. Herfra vil en stamvej lede gennem området og ud 
fra denne vil løbe to fordelingsveje, hvorfra boligvejene fra hovedparten af delområderne vil være 
tilsluttet. Enkelte delområder vil dog være direkte tilsluttet fordelingsvejen. 

Denne vejstruktur medfører, at området kommer til at fremstå med et klart vejhierarki, hvor ha-
stigheden gradvist nedsættes og tilpasses tætheden og skalaen. Alle boliger inden for området vil 
skulle vejbetjenes fra en af de interne boligveje.

Inden for lokalplanområdet udlægges arealer til stiforbindelser som sikrer mulighed for, at de bløde 
trafikanter kan færdes sikkert fra de respektive boligområder til Remmerslundvej og Hovedvejen. 
Derudover udlægges rekreative stier som sikrer mulighed for cirkulation rundt mellem boligområ-
derne og adgang til de omkringliggende rekreative arealer.

Der skal sikres parkeringspladser inden for lokalplanområdet. I områder til åben-lav boligbebyggel-
se skal der anlægges areal til parkering på egen grund for mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. For 
tæt-lave boliger gælder det, at der skal anlægges 1½ parkeringspladser pr. bolig som kan enten 
kan etableres i tilknytning til den enkelte bolig og/eller som fællesparkering. 

De grønne fællesarealer inden for boligområderne udlægges i græs med spredte grupper af løvfæl-
dende buske og træer, der er naturligt hjemmehørende i det eksisterende miljø. I de grønne fæl-
lesarealer inden for boligområderne kan der indrettes lege- og opholdspladser eller lignende tiltag. 
Udsynet til landskabet skal bevares, men der kan plantes solitære eller små grupper af hjemmehø-
rende, løvfældende træer, for at understrege og perspektivere udsynet til landskabet. 
I kilerne må der etableres anlæg til håndtering af regnvand, stiforbindelser samt indrettes lege- og 
opholdspladser eller lignende tiltag.

I forbindelse med etableringen af området skal der indtænkes løsninger for håndtering af regn-
vand. De løsninger, der er arbejdet med, er, at regnvand, i det omfang det er muligt, skal håndte-
res på terræn og derfor ledes til regnvandsbassin. Løsningerne på terræn designes sådan, at de 
også kan håndtere skybrudshændelser.
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Miljøvurdering
Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væ-
sentlige miljøpåvirkninger.

Screeningen har medført, at der er udarbejdet en miljøvurdering for følgende emner:

- Større sammenhængende landskab
- Visuel påvirkning
- Støj fra erhverv og vej
- Støv og lugt fra virksomheder
- Håndtering af overfladevand

Det er administrations vurdering at udlægning af lokalplanområdet til boligformål er i 
tråd med Kommuneplan 2017, og at boligområdet vil være attraktivt både borgerne i 
kommunen, men ligeledes vil kunne tiltrække nye borgere. Administrationen indstiller 
derfor, at projektforslaget sendes i lovpligtig høring med henblik på senere endelig god-
kendelse. 

Efter endt høring vil sagen blive behandlet politisk igen med de indkomne bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at udvalget

- anbefaler byrådet at udsende lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg i 
8 ugers offentlig høring 

Spildevandsplantillæg nr. 15. 

Husspildevand
Området der nu planlægges for ligger uden for gældende spildevandsplans afgrænsning, 
der skal derfor vedtages et tillæg til spildevandsplanen. 
Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg. Forslaget er en standard kloa-
kering der pålægger Hedensted Spildevand at overtage og stå for driften af den del af 
kloakken der håndtere det almindelig husspildevand, og den efterfølgende rensning af 
spildevandet. Det er den helt klassiske løsning. 

Regnvand
I opstartsfasen af planlægning bad Hedensted spildevand sig fritaget for at stå for etable-
ring og drift af områdets regnvand kloakker. Dette er på linje med hvad vi tidligere har 
set senest i lille Dalby bakker. Der var en forventning om at den enkelte grundejer selv 
p+ egen grund skulle stå for at etablere en løsning til håndtering af regnvand. 

Ud fra dette blev der derfor arbejdet med at regnvand skulle håndteres ved nedsivning 
eller anden LAR løsning af den enkelte kommende grundejer selv. De undersøgelser der 
er gennemført for at klarlægge om de naturgiven forudsætning for en sådan løsning var 
tilstede har givet det modsætte resultat, det vil være yderst vanskeligt på rimelige vilkår 
for den enkelte grundejer at individuelt selv sørge for håndtering af sit eget regnvand. 

Projektmageres rådgiver har derfor anbefalet at der blev etableret en kollektiv løsning 
med udledning efter passende forsinkelse til et rørlagt vandløb der gennemskærer områ-
det. 

Ejerskab og fremtidig drift
Der er ikke taget stilling til ejerskab af det kollektive anlæg med tilhørende regnvands-
kloakker. Regnvandskloakkerne vil i dette lokalplanområder i udbredt grad skulle etable-
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res som åbne grøfter langs veje mv, disse regnvandskloakker skal både modtage regn-
vand fra veje og de enkelte matrikler. 

Der er to muligheder for ejerskab. 
Udstykker overdrager efter etablering ansvaret for anlægget til enten Hedensted Spilde-
vand eller et privat regnvandslav der oftest vil være integreret i en grundejerforening. 

Byrådet kan ikke som myndighed på spildevandsområdet pålægge en kreds af grundeje-
re at der etableres et privat fælles spildevandslav, det skal være et udtrykt ønske fra ejer 
af området. I denne sag Projektmager og kommunen selv. Kommunen skal som myndig-
hed forud for at der planlægges med et privat fælles anlæg modtage forslag til vedtægter 
der så senest ved vedtagelse af spildevandsplanen skal tinglyses på grunden.

Projektmager har anmodet om, at det det bliver et privat regnvandslav, det vil betyde at 
det i fremtiden bliver de enkelte borger i forening der for det direkte ansvar for drift og 
vedligehold af områdets regnvandsløsning, og har sendt et forslag til vedtægter frem til 
administrationen.  Denne løsning vil betyde en merudgift for den enkelte borger i forhold 
til en løsning hvor Hedensted Spildevand står for drift og vedligeholdelse af områdets 
regnvandsløsning. Der betales efter gældende lov ikke for afledning af regnvand men kun 
for afledning af husspildevand efter målt forbrug af rent vand. 

Skal Hedensted spildevand overtage anlægget og stå for den fremtidige drift vil det bety-
de en merudgift for forsyning i forhold til i dag. Der er ikke forsøgt indhentet et estimat 
for denne udgift. 

Der er mange borgere der selv står helt alene for håndteringen af regnvand fra deres 
egen matrikel eller i forening med andre som f.eks part i et ”drænings lav”.

Her kan f. eks nævnes at hele Olinesminde kvarteret i den anden ende af Hedensted kun 
er kloakeret for husspildevand og det er op til hver enkelt grundejer selv at nedsive sit 
regnvand. 

Lille Dalby bakker hvor der netop også er en løsning som den der skitseres i denne sag. 

Så der lægges ikke op til en ny forskel behandling. 

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen
 at områder kloakeres for husspildevand af Hedensted Spildevand. 
 At områdets regnvandskloakker med tilhørende regnvandsbassin bliver fælles pri-

vat og regnvandslav optages i spildevandsplanen  

Projektforslag for varme

I overensstemmelse med kommunes fjernvarme strategi har administration bedt Heden-
sted fjernvarme om at udarbejde og fremsende et projektforsalg for at få klarhed for om 
området kan forsynes med fjernvarme. 

Da der samtidig er fremkommet et ønske fra bygherren til de kommende udlejnings boli-
ger lige nord vest for lokalplanområdet matr. nr. 3a Remmerslund By, Hedensted om at 
blive forsynet med fjernvarme er dette område taget med i dette projektforslag. Området 
er i dag forsynet med gas så her er der tale om en såkaldt konvertering af forsyningsom-
råde fra gas til fjernvarme.
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En fremtidig fjernvarmeforsyning af området viser en god samfunds- og selskabsøkono-
mi.  Så betingelser er således opfyldt for at kommunen kan godkende projektforslag og 
udlægge områderne til Hedensted fjernvarmes forsynings område. 

Beregning viser dog ikke en positiv forbruger økonomi her vil det i visse situation kunne 
være billigere for den enkelte grundejer at vælge f. eks en varmepumpe. Dette vil dog i 
nogen tilfælde betyde tab af komfort i forhold til at være forsynet med fjernvarme.

Forbrugeren afskæres dog ikke fra at fravælge fjernvarme selvom om der bliver pålagt 
tilslutningspligt i lokalplanen i overensstemmelse med hidtidig praksis. 
Forbruger skal dog for at kunne fravælge fjernvarmen vælge at bygge et lavenergihus. 

En fjernvarme forsyning af området vil ikke for nuværende give en beregnings teknisk 
besparelse af CO2, men de kommende omlægninger af produktionen til varmepumpedrift 
(projektforsalg under udarbejdelse) hos Hedensted Fjernvarme vil betyde en reduktion af 
CO2 udledningen fra Hedensted Fjernvarme.  

For udlejningsboligerne vil projektforslaget allerede nu betyde en mindre CO2 udledning 
med fjernvarme end med en kedel central på gas. 

Det er administrations vurdering at udlægning af lokalplan område 1111 til fjernvarme 
område med tilslutningspligt fastlagt i lokalplanen og matr. Nr. 3a til fjernvarme område 
er i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne fjernvarme strategi og indstiller 
derfor at projektforslaget sendes i lovpligtig høring med henblik på senere endelig god-
kendelse. På nuværende tidspunkt skal der kun tages stilling til at udsende projektforsla-
get i høring hos berørte parter. I denne sag er de berørte parter Dansk Gas Distribution 
A/S og grundejer. Dansk Gas Distribution A/S er hørings berettiget part, da projektet er-
statter et gasforbrug. 

Administrationen anbefaler under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige nye 
oplysninger frem i høringsperioden, at projektet godkendes.  

Efter endt høring vil sagen blive behandlet politisk igen.

Administrationen anbefaler at udvalget

 beslutter at projektforslaget og forslag til tillæg til spildevandsplanen følges ad 
med lokalplanforslaget til behandling i Byrådet dels for at holde alle forslagne 
samlet og dels fordi det er det første konverterings projekt.  

 anbefaler byrådet at udsende spildevandsplanforslaget og projektforslaget i hø-
ring 

Kommunikation
Kommuneplantillægget har været i foroffentlig høring, hvor der har været indkaldt til
idéer og forslag i perioden fra den 17. oktober til den 31. oktober 2018. Der er ikke ind-
kommet bemærkninger i foroffentlighedsfasen.

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26. Afgørelsen om at der skal 
udarbejdes en miljøvurdering offentliggøres samtidigt.

Lovgrundlag
 Lov om planlægning, LBK nr. 50 af 19/01/2018 
 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, 

BEK nr. 825 af 24. juni 2016 §§7,8, 23, og 24
 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, BEK nr.1211 af 9. okt. maj 2018 §3.
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 Forslag til spildevandsplantillæg: Lov om miljøbeskyttelse, nr. 966 af 23/06/2017, 
§ 32, 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser 
mv. efter miljøbeskyttelseslovens, kapitel 3 og 4, § 6.

Indstilling
Administrationen indstiller,

Indstillingens indhold
- at Forslag til lokalplan 1111 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,
- at Forslag om spildevandstillæg nr. 15 fremlægges i 8 ugers offentlig høring
- at Forslag til varmeplan fremlægges i 8 ugers høring hos berørte parter, 
- at afgørelsen om at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøre 

samtidig.


