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Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 

1 Haderslev Stift a) Stiftet beder kommunen om 

at tage hensyn til kirkernes 

omgivelser i det videre arbejde 

med Planstrategi 2019 

Ad. a) Bemærkningen tages til efter-

retning. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 

2 Korning Lokalråd a) Tilfreds med rullende kom-

muneplan. 

 

b) Anerkender behovet for 

strategi og udvikling i de stør-

ste byer. 

 

c) Fokusset for landsbyernes 

udvikling kunne have fyldt 

mere i planstrategien. De er 

nævnt i kommunens vision og 

det er vigtigt med udvikling i 

de små byer, og at der altid er 

byggemodnede grunde til salg 

også i landsbyerne. 

Ad. a) Bemærkningen tages til efter-

retning. 

 

Ad. b) Bemærkningen tages til efter-

retning. 

 

 

Ad. c) Bemærkningen tages til efter-

retning. 

Det vurderes, at bemærknin-

gerne ikke bør give anledning 

til ændringer i planstrategien. 

3 Henrik Møller a) Har en landejendom lige 

uden for byzonen i Tørring på 

ca. 10.000 m2, hvor de ønsker 

at udstykke ca. ½ delen til et 

par byggegrunde. 

Ad. a) Ejeren skal kontaktes i det vi-

dere arbejde med revision af kom-

muneplanen, når vi går i gang med 

Tørring. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 



 

2 

 

4 Niels-Ole Chri-

stensen 

a) Der er mange usolgte byg-

gegrunde ved Klakring kyst, 

Kysthaven og Sverrigsvej. En 

grund til det kunne være den 

trafikale infrastruktur. Løsnin-

gen kunne være at bygge et 

vejsystem bestående af en for-

bindelse fra rundkørslen 

Samsøvej-Sverrigsvej nordpå 

til Savværksvej. Her bygges en 

ny rundkørsel med en nordgå-

ende gren direkte til Vejlevej. 

Dette skulle sikre den hurtigst 

mulige adgang til kystområdet 

ved Klakring. 

 

b) Trafikal infrastruktur og tra-

fikforhold i Klakring. Der er 

tung og generende trafik i bo-

ligområderne på Klakringvej og 

Klakring Stationsvej. Der er i 

disse områder ikke fortorv og 

nogle ydermure har sat sig. En 

del af løsningen kunne være 

trafikbump på vejene og trafik 

med lastbiler kunne begrænses 

til ærindekørsel. Øvrig tung 

trafik må henvises til den nye 

forbindelse. 

Ad. a) Bemærkningen bliver videre-

givet til vejafdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen bliver videre-

givet til vejafdelingen. 

Det vurderes, at bemærknin-

gerne ikke bør give anledning 

til ændringer i planstrategien. 

5 Løsning Maskinfa-

brik A/S 

a) Vil hæve byggeprocenten på 

Remmerslundvej 55, 8722 He-

densted til 50% 

Ad. a) Bemærkningen tages med til 

drøftelse i revisionen af kommune-

planen, når vi går i gang med He-

densted – Løsning. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 

6 Nilgün Yücel a) Den positive udvikling med 

nye tilflyttere/boliger i Heden-

steds østlige bydel, med Lille 

Dalby Bakker og helhedsplanen 

Ad. a) Byrådet har den 29. marts 

2011 besluttet at skabe mulighed for 

én dagligvarebutik uden for Heden-

sted bymidte. 

Det anbefales at Byrådet drøf-

ter bemærkningen. 
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øst for Constantiavej, vil områ-

det gøres endnu mere attrak-

tivt med etablering af en dag-

ligvarebutik i nærområdet. 

7 Bjerrevej 297A a) Ønsker matr.nr. 9l Bjerre 

By, Bjerre medtages i kommu-

neplanramme 4.L.01 med hen-

blik på at udstykke to bygge-

grunde. Ejer har tidligere fået 

afslag på en landzonetilladelse. 

Ad. a) Bemærkningen tages med til 

drøftelse i revisionen af kommune-

planen. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 

8 Daugård Lokalråd a) Positivt at de mindre lokal-

områder bliver hørt. Ser frem 

til at kunne bidrage positivt til 

revisionen af kommuneplanen. 

Ad. a) Bemærkningen tages til efter-

retning. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 

9 Henrik Narud a) Planstrategien er overflødig 

og uden reel betydning. Det er 

mere et lovkrav end egentlig 

borgerdeltagelse. 

Planstrategien indeholder en 

grundforestilling om, at det er 

en kommunes opgave at til-

trække ”gode” borgere til kom-

munen ved at lokke dem hertil 

fra nabokommunen, og gerne 

eksportere nogle ”dårlige” bor-

gere til andre kommuner. 

 

b) Der står også flotte ord i 

Planstrategien som Strategisk 

ambitiøst og nytænkende bo-

ligprogram, Mangfoldige bolig-

områder i balance, Bæredyg-

tige investeringer og Grønne 

planløsninger. Selvom plan-

strategien ikke er opdateret 

med ønske om at opfylde FN’s 

Ad. a) Planstrategien er en overord-

net strategi som ligger til grund for 

kommuneplanens revisionstemaer. 

Det er lovpligtigt at udarbejde en 

planstrategi, jf. Lov om Planlægning 

§ 23 a, stk. 1 og 2. Ligeledes er det 

lovpligtigt at indkalde til offentlig de-

bat på mindst 8 uger, jf. Lov om 

Planlægning § 23 a, stk. 5. 

 

 

 

 

 

Ad. b) Lokal Agenda 21 som har ind-

arbejdet FN’s verdensmål er udar-

bejdet separat fra planstrategien. 

Det er ikke et lovkrav at de to ting 

skal være samme dokument. 

 

 

 

 

Det vurderes, at bemærknin-

gerne ikke bør give anledning 

til ændringer i planstrategien. 
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17 verdensmål er byrådet hel-

ler ikke direkte imod. 

 

c) Vil gerne opfordre til, at de 

meningsløse processer omkring 

Planstrategi og Kommuneplan 

kaldes hvad de er, og reduce-

res til et minimum. I stedet 

skal kræfterne bruges i fælles-

skab på at udvikle menings-

fulde processer for udvikling af 

vores lokalsamfund. 

 

 

 

Ad. c) Se Ad. a. 

10 Ole Flemming 

Lyse 

a) Stouby og Omegns Lokalråd 

vil gerne have ændret kommu-

neplanrammen for Borgergade 

til blandet bolig og erhverv.  

Ad. a) Bemærkningen tages med til 

drøftelse i revisionen af kommune-

planen. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dring i planstrategien. 

11 Bygge- og Er-

hvervsservice 

a) Vil gerne have præcisering 

af bebyggelsesprocenten i 

kommuneplanrammerne for at 

sikre mulighed for 40% for 

tæt-lav bebyggelse. 

 

b) Vil gerne have defineret 

rammerne for liberalt erhverv 

og opholdsarealer i kommune-

planen. 

Ad. a) Bemærkningen tages med til 

drøftelse i revisionen af kommune-

planen. 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen tages med til 

drøftelse i revisionen af kommune-

planen. 

Det vurderes, at bemærknin-

gerne ikke bør give anledning 

til ændringer i planstrategien. 

12 Glud Museum a) Glud Museum anbefaler at 

der gennemføres en screening 

af kommunens kulturmiljøer, 

hvor der udvælges 7-10 kultur-

miljøer, som rummer de stør-

ste værdier og potentialer og 

derfor er mest sårbare. 

For disse områder bør Heden-

sted Kommune gennem sam-

skabelse med borgere og lo-

kale virksomheder udarbejde 

Ad. a) Hedensted Kommune har fået 

gennemført en screening af 40 ud af 

61 kulturmiljøer i kommunen. Der 

arbejdes videre med screeningen af 

kulturmiljøerne. 

Det vurderes, at bemærkningen 

ikke bør give anledning til æn-

dringer i planstrategien. 

Der gøres opmærksom på at 

der udarbejdes et tillæg til 

planstrategien, hvor kulturmil-

jøer indgår. 
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bevarende lokalplaner, der ud-

peger bevaringsværdige byg-

ninger, sikrer kulturmiljøet 

som helhed samt sikrer at 

fremtidig udvikling sker under 

stor hensyntagen til kultur- og 

bygningsarven. 

 


