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Post Plan og Udvikling 

Christina Quedal Nielsen 

VS: Høringssvar 

10. januar 2022 10:29:58 

Hej Christina 

Her er høringssvar til lastbilparkeringen fra Plans hovedpostkasse. Jeg har ikke kvitteret for svru·

Med venlig hilsen 

Martin Weihe Esbensen 
Arkitekt, Planlægger 

Plan og Stab 
Stationspru·ken 1, 7160 Tønmg 
Martin. W.Esbensen@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M:+4521832566 
D: +4579755698 
T:79755000 

-----Op1mdelig meddelelse----

Sendt: 9. januar 2022 20:46 
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk> 
Emne: Høringssvru· 

Hej. 

Vi er ejere af grunden 6N. 

Vi ove1tog denne grund juni 2021. Fomd for og efter køb hru· vi flere gange besigtiget vores jordstykke, som 
ligger op til det foreslåede projekt. 
Hver gang vi har set området, har vi set både flokke af råvildt srunt fasaner og andet fuglevildt på gmnden. 
Dette jordstykke hru· med andre ord, trods beliggenhed op til motorvej, en natunnæssig værdi med et 
mangfoldigt dyreliv. Et plus for os, da vi hru· jagttegn. 

Det foreslåede projekt vil helt klrut give mere w·o og de1med ødelægge muligheden for jagt. Der vil være risiko 
for affald til området. 
Demdover vil vandet fra det foreslåede projekt blive ledet i det nærliggende rensningsanlæg og denned lede 
mere vand i åen, hvilket med al sandsynlighed vil gøre vores jord meget mere våd - og måske oversvømmet i 
perioder. 

Vi føler os derfor nødsaget til at stille flg. høtmgsspørgsmål: 
- Hvilke tiltag gøres der for at skåne dyreliv?
- Hvilke følgevirkninger vil et sto1t byggeri have for vores grund, og hvilke tiltag kan der gøres her?
- Hvilke øvrige tiltag - eventuelt økono1niske - hru· byghen-e tænkt sig at iværksætte for at undgå fonmgelser af
de tilstødende matrikler?

Vi er bekymrede for at både den økonomiske værdi og herlighedsværdien af vores jordstykke vil blive foll'inget. 
Vi må derfor udbede os svar på disse spørgsmål. 

Bedste hilsner, 



Korning Nørremark 23
8700 Horsens



10/1-2022 

Høring vedrørende EU´s kommende største lastbilparkeringsanlæg.

Som bygherre (HM Entreprenører) selv har ”tænkt” medføre dette byggeri/anlæg en 

væsentligt påvirkning af det omkringliggende miljø, vi har i forvejen en del larm fra E45 

døgnet rund 365 dag 24-7, som til tider gør det svært at få sin nattesøvn, at det så skal 

sættes sammen med et kæmpe byggeri på 40 meter, med endnu mere larm fra bl.a 

kølevogne mm, plus at det projekterede område på ca 21 ha vil blive så meget belyst af lys 

og en pylon på 20 meter høj, at vores ejendom og pågældende område, vil blive lyst så 

meget op, at vi vil får endnu sværere ved at få vores nattesøvn, det vil en vold/afgræsning 

næppe hjælpe på.  

Plus at vi har heste til at gå på fold lige op ad området, i så mange timer det er muligt i 

døgnets 24 timer, her vil det være en meget stærk stress faktor, igen i form af støjgener og 

lys. Det gøre en kæmpe forskel på hvordan hestene trives og vil da ikke håbe at hestene 

panikker, (hvis den tid kommer) ved helikopterens op og ned stigningerne, da heste er et 

flugt dyr, og med en motorvej tæt på¨, krydser vi blot finger for at ingen kommer til skade. 

Nu glæder det ikke kun vores heste, men vi har et meget rigt dyreliv i området, hver år de 

sidste 20 år, har vi haft 10-15 rådyr lige netop på det pågældende område, diverse 

fugle/rovfugle bla fiskehejre og ikke at forglemme rød glenten, som er en sjælden rovfugl i 

Danmark, og som er meget sårbar overfor forstyrrelser især i æglægnings og rugeperioden- 

vi håber på at der bliver taget stor højde for alt dette, da det, var derfor vi i sin tid valgte at 

flytte på Korning Tange, det er desværre ved at blive godt og grundigt ødelagt. 

Dette projekt vil selvfølgelig forringe vores ejendomsværdi, da ingen ønsker at være nabo 

til EU´s største lastbilparkeringsanlæg med diverse servicer, indkøbsmuligheder, 

helikopterplads med flyvninger 365 dage om året, større samkørsels plads og 

solenergiproducerende anlæg, det er kun = forurening, lys og støjgener.  

Hvad er grunden til at anlægget ikke er påtænkt at ligge i området Horsens c og Horsens 

N?? der er Horsens kommune i forvejen, ved at ødelægge område og naturen godt og 

grundigt. Hvorfor skal der ved samtlige afkørsler ødelægges med kæmpe byggerier, støj og 

belysning?? Vi tænker Hedensted kommune for svært ved at lade Korning by vokse, og det 

samme glæder for Hatting by dog i Horsens Kommune. 

Vi sender et forslag til nyt projekt område, vi mener dog, at vi som almindelig borger ikke 

har forfærdelig meget at sige i denne sag, det kan vi jo se, da udgravning er påbegyndt, 

allerede i sommers, her inden 1 høringsrunde, vi er oppe i mod personer som desværre har 

mere at sige end os, og som tænker stort, og som ikke kan få det stort nok. Hvordan er 

meningen at der skal køres til/fra til projektområdet i perioden hvor der bygges?? I sommers 

havde vi på vores grusvej, rigtig meget trafik, og folk kørte stærk, og det er = en meget hullet 

grusvej, støv og der var ingen der tog hensyn til dyr og børn. Vi bruger vejen til at gå med 

hestene på, og har indhegning op ad vejen også, derfor går vi meget højt op i, at man køre 

ordentligt.  

 Vi er ikke enig om pågældende udtalelse, citat ordret: så skider chaufførerne i hegnet, fordi 

de er nødt til at holde i vejkanten og sove, det skal vi have løst, så branchen kan få et 



ordentligt ry igen. Vi spørg bare hvordan løst?? Hvordan skal de betale ?? vi tænker ikke 

det er en gratis parkeringsplads, og dem som virkelig har brug for sådan en plads, har de 

råd til at holde på sådan et nyt anlæg, har de råd til at begå sig?? For ellers bliver de jo ved 

med at skide i hegnet rundt omkring.  

Vi ser frem til ”redigeret” udgave af anlægget. 

Med Venlig Hilsen   

Korning Tange 5  



"Udviklingen lader sig ikke standse." Korning den 09.01.2022 

Måske ikke, men derfor kan man jo godt tage højde for/hensyn til menneskers vilkår, når der 
planlægges ændringer i lokalområder, nærmiljøer og på helt konkrete matrikler. 

At lave så drastiske ændringer, som der er lagt op til i planen ang. etablering af Europas største 
parkeringsplads for lastbiler, helikopterplads, større samkørselsplads, solenergiproducerende anlæg 
samt div. service- & indkøbsmuligheder sydøst for Koming/Eriknauer vil selvsagt få konsekvenser. 
Ikke mindst for værdien af de ejendomme, som på den måde kommer tættere på forurenings- & 
støjgener, samt med de angivne volde og hegn får forringet det naturlige udsyn over landskabet, 
noget som indgår med en ikke uvæsentlig værdi for både eksisterende beboere som evt. købere. 
Tilsvarende vil de ændrede/forstærkede lysforhold for det nye anlæg samt tilkørselsveje også 
udgøre en væsentlig gene, ikke mindst i de mørke af døgnets timer. Da lyskegleme vil ramme 
direkte ind i vores dagligstue, fra projekteteredel6 lastbiler+ 50 personbiler i timen døgnet rundt. 
Vi også bekendt med, at inddragelsen af området vil føre til forringelser for det naturlige dyreliv i 
området, lige fra vildt til fugleliv fra råvildt til rød glente, fiskehejre, svaner og andre fredede dyr. 

Vi har for nyligt sat vores ejendom Komingvej 49 (matr.nr. l 2b/Koming by/ejendomsnr. 1615) til 
salg for 2.695.000 kr, som vurderet af RealMægleme Horsens, og vi er nu alvorligt bange for, at den 
må sælges med et stort tab, da vi har total renoveret både huset og udbygning. 

Det projekterede område på ca. 21, 1 ha vil få en grænseafstand på 100 - 150 m. til vores matrikel. 

Vi ser frem til hurtigst muligt at modtage jeres anstændige vurdering, om ikke vi burde 
eksproprieres/opkøbes hvis planen føres ud i livet. 

Med venlig hilsen de "sørgmodige" Komingvej 49 





Fra: Post Plan og Udvikling
Til: Christina Duedal Nielsen
Emne: VS: EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57
Dato: 11. januar 2022 14:39:10

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

-----Oprindelig meddelelse-----

Sendt: 11. januar 2022 14:05
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk> 
Emne: EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57

Hej her kommer lige nogle indsigelser på det kommende anlæg.

1)Den planlagte pylon 20m høj og 10 bred, denne lyssøjle vil bevirke at vi som den nærmeste nabo til anlægget,
vil ligge badet i lys konstant, undersøgelser har vist at det kan virke meget stressende, og en bygning på op til
40m vil absolut heller ikke pynte på vores udsigt.
2)Så vil der komme en vedvarende støj både fra den øget trafik, og kølervogne 24 timer i Døgnet, vi ligger i
forvejen i et støjfølsomt område, ifølge undersøgelser fra vejdirektoratet.
3)Helikopter plads vil også give øget larm, og bevirke at vores heste panikker, og bryder ud af indhegningen,
med uheld til følge(har desværre mistet en hest til motorvejen, med stor skade på personer og bil).
4)Er der taget højde for den øget vandstand i Korning bæk, som i forvejen er hårdt belastede med
oversvømmelser til følge på vores matrikel.
5) Dyrelivet vil absolut også blive berørt, med forringelse af min Jagt.
6) Fakta, vores ejendomsverdi vil blive Væsentligt forringet, og måske usælgelig, forventer derfor at bygherre
vil kompensere for dette eller helt overtage ejendommen.

Sendt fra min iPad




