
  Bemærkning nr. 423 

Dato: 21-01-2019 15:33:00 

  

Emne: Vejadgang til evt. fremtidige boligområder 
 

Tekst: Jeg er ejer af ejendommen Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted og bla. matr. nr. 2a, 19a, 2m, 
Remmerslund By, Hedensted. Disse matrikler kunne måske i fremtiden blive udviklet til 
boligområder og jeg beder derfor Hedensted Kommune tage dette i betragtning, samt overveje 
om der skulle udlægges en adgangsvej fra hovedvejen via lokalplan 1111 til de tilstødende 
matrikler nord-vest fra Hovedvejen. 
 

Afsender: Remmerslundvej 32  
8722 Hedensted 

  

  

 



  Bemærkning nr. 424 

Dato: 21-01-2019 15:53:00 

  

Emne: Sebberup Kær hoveddræn 

Tekst: Som formand for Sebberup Kær hoveddræn har jeg følgende bemærkninger til lokalplan 1111.  

1: Hoveddrænet er etableret i ca. 1912 og afgørende for afvanding af mange landbrugsarealer. 

Det er derfor vigtigt at det nye boligområde ikke afleder mere vand til hoveddrænet end de 

mængder, som den nuværende brug som landbrugsjord afleder, da kapaciteten i de gamle rør er 

begrænset.  

2: Kommende Grundejerforening for lokalplanområdet skal være medlem af dræn-lauget og 

betale bidrag, som nuværende ejer.  

 

IS-kontrakt vedr stiftelse af dræn-lauget er vedhæftet. 

Afsender: Remmerslundvej 32  

8722 Hedensted 

  

  

 



















  Bemærkning nr. 426 

Dato: 25-01-2019 14:29:00 

  

Emne: Høringssvar 

Tekst: Hej.  

Jeg har vedhæftet et forslag til ændringer i den nye lokalplan.  

Bekræft venligst at I har modtaget den.  

 

Afsender: Tømmertoften 9  

8722 Hedensted 

  

  

 



10x

Ny træbeplantning.

Forslag til Lokalplan 1111                                                                                                                                                                                                                               
Indsendt af:  Medana A/S - Tømmertoften 9 - 8722  Hedensted
                     post@medana-as.dk -Tlf: 7565211 
                     Att: Anders Madsen  

Som ejer af matrikkel 10x som indgår i den nye lokalplan vil vi gerne komme med et forslag:

Kommunen ønsker en ny tilkørsel til det nyudlagte areal fra lyskrydset v. hovedvejen.
Grunden, der tilhører Medana A/S, er ikke umiddelbart til salg.
Vi mangler jord til fremtidig udvidelse. (Mangler lagerplads til netbutikken)

Dog kunne vi se en mulighed, at hvis vi får adgang 
til krydset, således vores kunder og leverandører kan
køre denne vej ud eller ind, vil vi kunne få frigjort
anden plads, da vi så ikke behøver vendeplads
til de store lastbiler.
Det vil således også lette presset på krydset
Hovedvejen/Remmerslundvej.

Forslag 1:
Vi afgiver jord til den nye tilkørsel fra lyskrydset mod at
der bliver etableret en vej op til vores virksomhed som
vores kunder og leverandører kan benytte.
Der vil kun være kørsel i dagstimer- Butikkens åbningstider.

Vi driver Butik og Fabrik. Vores bagside kan godt se noget rodet ud med
paller, affaldscontainere, lidt slidte lagerbygninger, truck kørsel mv. 

Forslag 2.
Der etableres et bredt tæt træbeplantninsbælte der er tæt hele året langs med skellet
til vores virksomhed.  Det vil give de nye beboere en kønnere udsigt.

 

   

En stor del af Trafikken til og fra vores virksomhed
 går i dag fra krydset Hovedvejen/Remmerslundvej. 

Ny tilkørsel.

Nuværende tilkørsel.



  Bemærkning nr. 427 

Dato: 30-01-2019 15:16:00 

  

Emne: Bolig område, Remmerslund 

Tekst: I forlængelse af vores møde med Johan Stadil og Diana den 24.1.19.  

Indsender jeg hermed ændringsforslag til området K. Vi talte om en kraftig reduktion af det 

såkaldte område K. ( jeg så gerne, at område K helt var fjernet, som set på tidligere tegninger) 

Område K grænser direkte op til hovedvejen hvor vi ligge på den anden side af vejen. Jeg er 

meget bekymret ved, at få et boligområde så tæt på vores fabrik. Jeg er bekendt med, at der 

bliver opført en jordvold, men hvis vi udelukkende kigger på afstanden er det foruroligende tæt 

på. Adr. vi ligge på hedder Ndr. Fabriksvej, at I nu vil blande industri med et boligområde, kan jeg 

nok ikke gøre noget ved, det er Jeres beslutning. Men jeg vil kraftigt opfordre til, at I tager 

hensyn til Jeres industri i området. Så mit forslag til lokalplan 1111 er kort og godt fjernelse el. 

en kraftig reduktion af min. område K.  

 

Afsender: POCA Glasfiber ApS 

Ndr. Fabriksvej 9  

8722 Hedensted 

  

  

 



  Bemærkning nr. 428 

Dato: 05-02-2019 17:42:00 

  

Emne: Kommentar til Lokalplan 1111 

Tekst: Jeg har vedhæftet en pdf fil med vores kommentar til den aktuelle lokalplan 1111, for udvidelse 

af beboelsesarealet i Remmerslund 

Afsender: Remmerslundvej, 28  

8722 Hedensted 

  

  

 



Kommentar til Lokalplan 1111 – Boligområde ved Remmerslund i Hedensted 

 

Som nærmeste nabo til et nyt evt. beboelsesområde, og med en skellinje på op mod 800m, føler vi at 
denne lokalplans godkendelse truer vores mulighed for at kunne blive boende på Remmerslundvej 28. Af 
denne grund beder jeg Hedensted Kommune og Byrådet, sørge for, at der vil kunne etableres vej adgang, 
fra Hovedvejen, til en evt. udvidelse af Lokalplanen, mod Nord, så vi har en mulighed for at afhænde vores 
ejendom, til et evt. fremtidig boligområde.  

Vi er meget nervøse for, at en godkendelse af denne Lokalplan, vil gøre vores ejendom meget mindre værd.  

Ligeledes beder jeg Hedensted Kommune og Byrådet, at tage stilling til, om det vil være mulig, ved en evt. 
udvidelse af Lokalplanen, mod Nord, at opfører boliger lige så tæt på Sepperup Skov, som Lokalplan 1111, 
lægger op til. Så vi i det mindste kan håbe på, at en evt. investor tror lidt på fremtiden for området og tør 
investere i vores ejendom 

 

Det grønne område indikerer skovgrænsen. 

Det blå område indikerer evt. nyt boligområde, med manglende vej adgang. 

 

 

Sikring af vej adgang, til området nord for Lokalplan 1111, kunne tænkes udført, ved en mindre ændring af 
delområde 4 og 5, på neden viste skitse, så der er plads til at føre vejnettet igennem, mod nord, som 
indikeret ved de blå streger. 

 





  Bemærkning nr. 431 

Dato: 21-02-2019 09:07:00 

  

Emne: Ændringsforslag - fra bygherre 
 

Tekst: Kom til at tænke på om lokalplanen i de områder som tillader boliger to etager giver mulighed 
for en lejlighed i stueplan og en på 1.sal.  
 
Hvis ikke, vil vi gerne have det indarbejdet - hvis det muligt.  
 

Afsender: Bygherre  
Remmerslundvej  
8722 Hedensted 

 



  Bemærkning nr. 433 

Dato: 07-03-2019 13:52:00 

  

Emne: Kommentar fra bygherre 

Tekst: Såfremt det kan dokumenteres at de vejledende støjgrænder i delområderne med maks 1 etage 

kan overholdes i 2 etager kan der bygges i 2 etager samt mulighed for vandrette lejlighedskel.  

 

Kan man tænke sig at den sydlige del af område K udlægges til parkering og vejanlæg for område 

K? 

Afsender: Bygherre  

Remmerslundvej  

8722 Hedensted 

  

  

  

  

  

 


