
Fra: 3.parter [3.parter@energinet.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Cc: 3.parter [3.parter@energinet.dk]
Sendt dato: 22-12-2021 16:36
Modtaget Dato: 22-12-2021 16:36
Vedrørende: Energinet ingen ledningsanlæg øst for Hedensted
Vedhæftninger: Message_55.pdf

image001_30166.jpg
image002_30589.png

Hej Anne Marie
 
Vi har modtaget jeres høring om Miljøkonsekvensrapport for en ny vej øst om Hedensted.
Energinet har ingen anlæg øst for Hedensted, derfor har vi ingen kommentarer.
Energinet Eltransmission ejer, bygger og driver eltransmissionsanlæg over 100 kV, som danner rygraden for de underliggende selskaber.
Men vi har ikke noget med netselskaberne at gøre med hensyn til deres anlæg.
 
Hvis det er netselskabet, der evt. har et elanlæg i området, så er det Konstant, du skal sende Miljøkonsekvensrapporten til.
 

 
 
Venlig hilsen

Anne Kjølhede Revald
Landinspektør
Rettigheder 
Direkte 61149723
 
Team 3. parter – EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk

Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk
 



Fra: ]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 31-12-2021 11:56
Modtaget Dato: 31-12-2021 11:56
Vedrørende: Bemærkninger/ændringsforslag

Bemærkninger/ændringsforslag til miljøkonsekvensrapport og § 25 tilladelse
for den nye vej øst om Hedensted - fra Spettrupvej 21

Vi har læst § 25 tilladelsen og miljøkonsekvensrapportenen her i juleferien. Det har gjort
os bekymrede for væsentlige gener i bygge- og anlægsfasen. Vi anmoder om, at der tages
flere skånehensyn til os i denne fase. 

Vi har brug for at blive skånet for støj og lys, også i bygge- og anlægsfasen. Vi er meget
hjemme og har bruge for ro og hvile i hverdagen. Har bolig og soveværelser på 1. sal ud
mod vejen. Vores hestestald ligger endvidere tæt på vejen. Der kører i forvejen mange
biler på Spettrupvej og støjen er allerede nær tålegrænsen. Det harmonerer simpelthen
ikke særlig godt med, at der ifølge miljørapporten p. 32 er planer om at etablere
byggeplads på matrikel 10b i det område, der opstår mellem vejen øst om Hedensted og
Spettrupvej.

Eftersom det for os vil blive en helbredsmæssig belastning at få en byggeplads lige
udenfor vores bolig og soveværelser, vil vi sætte stor pris på, at arealet på matrikel 10b
alene bruges til ikke-støjende byggeaktiviteter. Det vil også være meget velkomment, at
overskudsjord til vold placeres så tidligt som muligt i forløbet, for at skåne os mod gener,
der som bekendt vil virke meget voldsomme ude i det åbne land. Og som forventes at
skulle stå på 8-10 måneder.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til en løsning, som også tager hensyn til vores liv
og helbred, i den relativt lange periode mens byggeriet står på.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog.

Med venlig hilsen og godt nytår fra 

Spettrupvej 21
8722 Hedensted
Mail 
Telefon 

Hent Outlook til iOS



Fra: SOJYL-ledsekr@politi.dk [SOJYL-ledsekr@politi.dk]
Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]
Cc: HorsensoeversteLedelseP4@politi.dk [HorsensoeversteLedelseP4@politi.dk]
Sendt dato: 05-01-2022 09:51
Modtaget Dato: 05-01-2022 09:51
Vedrørende: SV: Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted
Vedhæftninger: Signaturbevis_4052.txt
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Til Hedensted Kommune
 
Under henvisning til nedenstående e-mail af 21. december 2021 kan jeg oplyse, at Sydøstjyllands Politi ikke har bemærkninger til det fremsendte.
 
Høringen er i Sydøstjyllands Politi oprettet under journalnummer: 3700-10162-00343-21.
 
 
Med venlig hilsen
 
Rie Christensen
Specialkonsulent
 

Ledelsessekretariatet
Holmboes Allé 2
8700 Horsens
Tlf.            +45 7628 1448
Mobil:       +45 5136 7990
E-mail:      rbc005@politi.dk
Web:         www.politi.dk/sydoestjylland
 
 
 
Fra: Anne Marie Menå Heltborg <Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk> 
Sendt: 21. december 2021 13:27
Til: SØJYL FP Sikker <SOJYL@politi.dk>
Emne: Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted
 
Hej Sydøstjyllands Politi
 
Vedhæftet er høringsbrev om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om Hedensted.
 
Har I spørgsmål eller kommentarer til miljøkonsekvensrapporten skal de sendes til planogudvikling@hedensted.dk senest den 15. februar 2022.
 
Med venlig hilsen 

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

Plan og Udvikling 
Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted
Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk

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

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt



Fra: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 12-01-2022 14:45
Modtaget Dato: 12-01-2022 14:45
Vedrørende: VS: Omfartsvej lokalplan 1128 - Vedr. Miljøkonsekvensrapport.
Vedhæftninger: image001_133930.gif

 
 
Med venlig hilsen 

Nanna Skovbo Frødstrup
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Nanna.S.Frodstrup@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4561611177
D:+4579755692
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fra: > 
Sendt: 12. januar 2022 14:40
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk>
Emne: Omfartsvej lokalplan 1128 - Vedr. Miljøkonsekvensrapport.
 
Til 
Plan og udvikling
Att. Anne Marie Heltborg
 
Jeg skriver endnu en gang for at lufte mine bekymringer om omfartsvejens påvirkning af min ejendom på Spettrupvej 15.
Lokalplanen beskriver en støjskærm langs min sydvendte facade hvor jeg i dag har udsyn over marker og skover.
Udsigten er i dag en af de store fordele ved ejendommens beliggenhed.
Jeg frygter at de generelle støjgener ved vejens placering få meter fra min ejendom samt fjernelse af udsigten fra alle mine sydvendte stuevinduer både vil
påfører et værditab ved salg af ejendommen og ikke mindst påfører en sundhedsrisiko for ejendommens beboere.
I høringssvaret Punkt 225 Bilag 2 Notat over bemærkninger begrunder man med "at der ligger en vej i forvejen med bil og lastbilkørsel".
Den begrundelse har jeg svært ved at forholde mig til.
Spettrupvej er i dag ganske rigtigt befærdet med biler og lastbiler men med lav trafik mængde.
Biltrafikken afvikles morgen og sidst på eftermiddagen og resten af tiden er der meget lidt trafik.
Lastbiltrafikken drejer sig om en håndfuld daglige tranporter maks.
Estimatet for omfartsvejen er op til 4700 biler dagligt, når udstykningerne er bebygget, jævnfør Rambøls beregninger fremvist ved de første møder hvor
omfartsvejen skulle begrundes.
Mængden af lastbiler kan jeg ikke få oplyst men trafikken fra grusgravene i Ørum samt fra byggerier vil med stor sandsynlighed betyde flere hundrede
lastbiler dagligt.
At man kan sidestille de to så forskellige trafikale forhold forstår jeg ikke.
 
Jeg har kontaktet Lars Lehmann fra Danbolig i Vejle for at få en fagmands vurdering af forholdet.
Lars Lehmann bor i Hedensted og har mange års erfaring inden for ejendomsvurderinger, han har foretaget en uvildig vurdering af ejendommen.
Derefter har han, efter at have læst lokalplanen og kommentarer, vurderet hvilken betydning omfartsvejen vil have for ejendomsværdien.
Hans konklusion er at en salgspris i dag vil ligge mellem 
Med etableret omfartsvej ligger hans vurdering af salgsprisen på
Dvs. jeg ved salg af ejendommen kan forvente et tab på mellem  på grund af omfartsvejen.
 
For at få en juridisk vurdering af sagen har jeg også kontaktet Jensen Advokatfirma ApS, Emil Møllers Gade 41A, 8700 Horsens.
Her har Advokat Morten Ryberg set på sagen og hans vurdering er helt klart at der er grundlag for en erstatning.
 
Jeg håber ovenstående giver anledning til drøftelser og jeg ser frem til en dialog.
(E-mail er også sendt via sikker post).
 
Med venlig hilsen

Spettrupvej 15
8722 Hedensted
 
Tlf. 
 







Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 14-02-2022 10:19
Modtaget Dato: 14-02-2022 10:19
Vedrørende: VS: Ide Højløkkevej ny vej mm
Vedhæftninger: 2022 Fars Vejkort 001.jpg
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Med venlig hilsen 

Maja Rasmussen
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Maja.Rasmussen@hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: 40224145
D:+4579755637
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
Fr > 
Sendt: 13. februar 2022 20:28
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Ide Højløkkevej ny vej mm
 
Kære Anne Marie Menå Heltborg
 
Har prøvet tegne lidt til dig jer
Med evt ide ny vej navne Anexgårdsvej og Margretesmindevej navne på de 3 gårder der afgiver jord til ny vej Forslået brugt
Håber du kan tyde min tegning
I ved jo selvfølgeligt gode der går lyslederkabel over marker
 
Med ønsker om god ny uge til dig jer
 
Med Venlig Hilsen 

Højløkkevej 5 
8722 Hedensted
Mobil 





Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 31-01-2022 10:27
Modtaget Dato: 31-01-2022 10:27
Vedrørende: VS: Ny omfartsvej øst, sag nr 09.40.15 - P20 - 1 - 21
Vedhæftninger: image001_135992.gif

Hej Anne Marie,
 
Er denne til dig?
 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: > 
Sendt: 30. januar 2022 17:26
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Emne: Ny omfartsvej øst, sag nr 09.40.15 - P20 - 1 - 21
 
Goddag
 
Sag nr  09.40.15 - P20 - 1 - 21
Brev af 21.12.2021
Ang ny omfartsvej øst.
 
Som lodsejer til nævnte projekt har vi følgende kommentar til de miljømæssige forhold.
1.
Der er på en fremsendt tegning indtegnet og omtalt et regnvandsbassin, på vor mark øst for vejen. Såfremt dette vand ledes i østgående skelgrøft og
via grøfter og rør til Spangkilde mose, vil det påkræve en garanti for kommunal vedligehold af grøfter og rør.
Hele dette område / anlæg er allerede i dag højt belastet, og yderligere vand fra ny vej i hurtig mængde, kan dette naturområde ikke bære. Det vil
ændre miljøet og diversiteten på og i området.
Denne problematik har været drøftet på et åstedsmøde med Teknisk forvaltning / Bjarne Laursen d. 29.01.2021 og på svarmail af 10.02.2021 fremgår
det, at man vil tilstræbe at lede vandet i sydgående skelgrøft og dermed en mere direkte vej til Røde Mølle / Ørum Å .
2.
Ang støj må vi her fra Aldumvej 38 tage forbehold for evt klage.
Dette begrundet i, vejen er tæt på ejendommen, strækningen fra Dalby til Spettrupvej er lige og uden stop, med stor hastighed til følge. Ligeledes er
der lagt op til tung trafik også med god hastighed.
Der anmodes derfor om en støjvold øst for vejen.
NB.
Det var af undertegnede fra projektstart foreslået at dreje vejen mere vestpå, og dermed en større afstand til beboelsen.( det ville også give andre
fordele ved jordkøb )
 
Håber disse punkter tages op og føre til ændringer i projektet.
 
Med venlig hilsen

Aldumvej 38
8722 hedensted

 
 

Virusfri. www.avast.com

 



Fra: Esben Klinker Hansen VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Sundhed Vejle Kommune
[ESKHA@vejle.dk]

Til: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Sendt dato: 01-02-2022 14:47
Modtaget Dato: 01-02-2022 14:47
Vedrørende: Høring af miljøkonsekvensrapport, vej øst om Hedensted, Sagsnr. 09.40.15-P20-1-21
Vedhæftninger: Signaturbevis_32410.txt
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Til Hedensted Kommune
 
I sagen er der allerede en positiv dialog mellem Hedensted kommune og Vejlemuseerne angående en arkæologisk forundersøgelse inden
anlægsarbejdet går i gang.
Vi anser derfor den nedenstående formulering, som ses i lokalplan 1128, for dækkende:
 
Museumsloven
I lokalplanområdet er der på forhånd kendskab til to overpløjede gravhøje i den nordlige ende på matr. nr. 10b Remmerslund By, Hedensted. I den
sydlige ende giver nærheden til St. Dalby kirke anledning til formodning om, at her kunne være en forhøjet risiko for, at der i området er
fortidsminder i form af levn fra bebyggelse fra yngre jernalder, vikingetid eller middelalder. I lokalplanområdet er topografien langt overvejende
oplagt for forhistorisk bebyggelse.
 
Projektområdet vil blive undersøgt for fund og fortidsminder af VejleMuseerne, der gennemfører en arkæologisk forundersøgelse inden arbejdet
med at etablere vejen igangsættes.
_______
 
Med venlig hilsen
 
Esben Klinker Hansen
Arkæolog
VejleMuseerne
Tlf. +45 23 99 62 07
 

 
Administration  
Spinderigade 11E 
DK-7100 Vejle 
7681 3100 
museerne@vejle.dk 
www.vejlemuseerne.dk 
  
Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune: 
https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/haandtering-af-persondata/databeskyttelse/ 
 
 
 
 



Fra: Post Plan og Stab [Planogstab@hedensted.dk]
Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]
Sendt dato: 15-02-2022 09:30
Modtaget Dato: 15-02-2022 09:30

Vedrørende: VS: Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted (STPR F2:
1772778)

Vedhæftninger: Signaturbevis_32756.txt
20220214 St Dalby, miljøkonsekvensrapport AVS.pdf
220112 Store Dalby Kirke, omfartsvej.pdf
Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted.pdf
image001_138070.gif
InlineImage 1_4.jpeg

Den er vist til dig Anne Marie.
 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Haderslev Stift <KMHAD@KM.DK> 
Sendt: 15. februar 2022 08:42
Til: Post Plan og Stab <Planogstab@hedensted.dk>
Cc: Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd (7971) <7971@SOGN.DK>; Hedensted Provsti <hedensted.provsti@km.dk>; Gunilla M. Rønnow
<gr@ra.dk>; avs@skaaruplandskab.dk
Emne: Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted (STPR F2: 1772778)
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Hedensted Kommune 

e-mail: planogudvikling@hedensted.dk  

 

 

 

 
Den 15-02-2022/MAHL 

Sagsnr. 2021 - 17143 

Akt. nr. 1772778 

 

 

Hedensted Kommune - høring af miljøkonsekvensrapport for ny vej øst om 

Hedensted 

 

Haderslev Stift har forelagt den fremsendte høring af miljøkonsekvensrapport for ny 

vej øst om Hedensted for kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S, 

kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup og Hedensted-St. Dalby Sognes 

Menighedsråd. Kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulentens udtalelser 

vedhæftes. 

 

Stiftsøvrigheden har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger til 

miljøkonsekvensrapporten. 

 

Med venlig hilsen 

Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift 

p.s.v. 

 

 

Anne Mette Ladekær 

Stiftsfuldmægtig 

Haderslev Stift 

 

 

 

 

 

Kopi til orientering for: 

Hedensted Provstiudvalg 

Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S  

Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup  

Hedensted-St. Dalby Sognes Menighedsråd 



Vedr. Store Dalby Kirke, miljøkonsekvensrapport for ny omfartsvej øst om Hedensted 

 

 
 

Rønnow Arkitekter A/S 

E  ra@ra.dk 

www.ronnowarkitekter.dk 

CVR-nr. 18 73 82 95 

Kontor 

Ny Kongensgade 9, 2. 

DK-1472 København K 

T +45 59 44 32 00 

Indehavere 

Mette Prip Bonné, arkitekt m.a.a.  

Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./MSc  

Inge-Lise Kragh, arkitekt m.a.a. 

 

Bank 

Jyske Bank   

Reg. nr. 5037  

Kontonr. 118587-2 

Haderslev Stift 

Ribe Landevej 35-37 

6100 Haderslev  

 

 

Regstrup, den 12. januar 2022 

 

 

Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt høring vedr. 

miljøkonsekvensrapport for en ny omfartsvej øst om Hedensted. 

 

Vejen vil ligge mellem Hedensted Stationsby og Store Dalby landsby. Kirken ligger i 

landsbyens vestlige udkant med direkte udsyn til den påtænkte omfartsvej. 

 

Omfartsvejen vil ligge godt 200 meter mod vest i forhold til kirken, og således være ganske 

synlig fra kirken, og den vil være i forgrunden ved indsyn til kirken  

 

Især vil lysstanderne være synlige. 

 

Det er dog vores vurdering, at påvirkningen af Store Dalby Kirkes omgivelser ikke er så 

betydelig, at vi kan anbefale nogen indsigelse. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

For Camilla Løntoft Nybye 

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

Gunilla M. Rønnow 



 

 
Graven 3 
DK-8000 Aarhus C  
 

 
www.skaaruplandskab.dk 
avs@skaaruplandskab.dk 
 

 
(0045) 23434642 
CVR    41469595 

 

 

 

 

Sagsnr. 2021 - 17143 
Akt.nr. 1708155 

 
Vedr. Høring af miljøkonsekvensrapport – ny vej øst om Hedensted 

Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt ovenstående høring. 

Den planlagte omfartsvej øst om Hedensted ligger vest for Store Dalby og Store Dalby kirke, som ligger i den 
vestlige udkant af landsbyen. I krydsningen mellem den nye vej og den eksisterende Dalbyvej planlægges en 
rundkørsel. Både rundkørsel og omfartsvej ligger inden for kirkebyggelinien og i det område som er udpeget 
til kirkens fjernomgivelser. 

Der er ingen tvivl om at vejen og rundkørslen, som ligger ganske tæt på kirken, vil påvirke indsyn til kirken og 
være synlige fra kirken. Særligt rundkørslen med lysmaster vil påvirke indkig fra vest. 

Min vurdering er dog at påvirkningerne ikke er så væsentlige at der bør gøres indsigelser. 

 

Med venlig hilsen 

Anne Vium Skaarup 
Kirkegårdskonsulent 

Haderslev Stift 
Ribe Landeven 35-37 
6100 Haderslev 

 

14. februar 2022 
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