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Martin Weihe Esbensen

Fra: Haderslev Stift <KMHAD@KM.DK>
Sendt: 2. april 2020 10:35
Til: Post Plan og Udvikling
Cc: Hedensted Provsti; Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd (7971)
Emne: Til Hedensted Kommune vedr. forslag til lokalplan 1134 og kommuneplantillæg nr. 

16, regnvandsbassin ved Præstemarken (STPR F2: 862686)
Vedhæftede filer: Aktbilag, id nr 858890 Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for lokalplan 1134, 

Regnvandsbassin ved Præstemarken, Hedensted Kommune.pdf; Aktbilag, id nr 
858960 Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for kommuneplantillæg, 
Kommuneplantillæg nr. 16, Hedensted kommune.pdf; Signaturbevis.txt

Haderslev Stift har modtaget forslag til lokalplan nr. 1134 og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 vedrørende regnvandsbassin 
ved Præstemarken. 
 
Stiftsøvrigheden  har  vurderet,  at  planforslaget  ikke  berører Hedensted  kirkes  landskabelige  eller  kirkelige  interesser,  hvorfor
Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag ikke finder anledning til at gøre indsigelse mod planforslaget. 

 
Det bemærkes, at denne udtalelse alene omfatter Hedensted kirkes interesser og ikke anden fast ejendom, som menighedsrådet
måtte  bestyre.  Såfremt menighedsrådet måtte  vurdere,  at  interesser  knyttet  til  anden  kirkelig  ejendom  vil  være  påvirket  af
planforslaget, vil kommunen høre nærmere direkte fra menighedsrådet. 

  
M E D  V E N L I G  H I L S E N 
M A R I A  H A L K E N  L I N E M A N N 
H A D E R S L E V  S T I F T  S E K R E T A R I A T 

 

R I B E  L A N D E V E J   3 5 ‐ 3 7  ∙  6 1 0 0   H A D E R S L E V 
M A H L  @  K M . D K  ∙  H A D E R S L E V S T I F T . D K 
T L F . 7 4 5 2 2 0 2 5 ∙  D I R E K T E  T L F . 7 3 5 2  4 5 9 6 



Navn: Niels Stengaard Sørensen 
Adresse: Toruplunden 8 
Postnr: 8722 
By: Hedensted 
 
Emne: Forslag til lokalplan 1134, Regnvandsbassin ved Præstemarken 
Kategori: Kommentar 
 
Indhold:  
 
1. I forslaget er der på side 6 vist en illustration, hvor der er placeret beplantninger ud for vor ejendom på 
Toruplunden 8, Vi skal venligst henstille , at der ikke placeres beplantninger eller andet, der kan hindre vort 
udsyn over området og over mod træerne ved det gamle overfaldsbassin. 
 
2. Af forslaget fremgår det at der ikke er konstateret forurening i området. Om gamle nedbrydningsrester 
fra det tidligere overfaldsanlæg på matrikel 17ae er  jordforurening ved jeg ikke. Men 
kommunen/entreprenøren bør være opmærksom på, at der på det jordstykke ligger en del betonrester. 
Dette blot en oplysning, så det ellers udmærkede forslag kan blive gennemført bedst muligt. 
 
3. Grundejerforeningen Toruplunden har et fællesareal der grænser op til området for den nye lokalplan, 
men foreningen er ikke som forening blevet orienteret om planen Så spørgsmålet er om foreningen ikke er 
høringsberettiget på linie med de andre grundejere, der har tilstødende arealer?  
Dette spørgsmål vil jeg meget gerne have svar på inden høringsperioden udløber. 
 


