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- opdateret 03.08.2020 
 
Del 1 - Udstykninger med byggemodnings opstart i 2020: 

 

  

Udstykning Antal 
grunde 

Bevilling 
1.000 

Tidsplan Bemærkninger 

Hedensted 
(Remmerslund) 

22 13,4 Forventes sendt i udbud 
i august 2020 

 

Løsning 
(Valmuevænget) 

8 4,2 Forventes sendt i udbud 
i august 2020 

 

Rask Mølle 
(Stenkærgård) 

15 6,0 Forventes sendt i udbud 
i september 2020 

 

Tørring 
(Follerupgårdvej) 

18 5,85 Forventes sendt i udbud 
i foråret 2021 

 

Hornsyld 
(Vestergårdsmarken) 

6 2,6 Forventes at være 
færdig byggemodnet i 
november 2020. 
Nærmere tidspunkt for 
udbud afventes og 
drøftes med lokalrådet i 
Hornsyld. 

Udstykningen i Hornsyld har efterfølgende fået tilføjet et 
projekt med klimavej, hvilket vurderes at have stor 
positiv betydning for salget af grundene. Projektet har 
dog rykket tidsplanen lidt og vi er derfor først færdig med 
byggemodningen i vinteren 2020. Det overvejes derfor, at 
udskyde udbuddet til foråret. Dette afklares blandt andet i 
samarbejdet med lokalrådet. 

Hedensted (Lille Dalby 
Højen – etape 4) 

40 15 Forventes sendt i udbud 
i oktober 2020 

Var en af boblerne i udstykningsplanen, som er blevet 
fremrykket grundet overraskende hurtigt salg i etape 1 og 
2, samt at der i efteråret 2020 kommer en stor 
byggeudstilling i etape3, der vil trække mange besøgende 
til. Rekordsalget i 2019 har også øget behovet for antallet 
af nye byggegrunde og derfor er Lille Dalby Højen grundet 
sin størrelse på 40 grunde prioriteret. Derudover har 
udfordringerne med andre grundet skabet et behov for, at 
tage hul på boblerlisten. 

I alt 109 47,05   



Del 2 – Udstykninger hvor byggemodningen forventes igangsat i 2021 eller senere: 

 

 
Bemærkninger: 

 Da der ikke er lavet endelige udstykningsplaner for de tre områder der forventes byggemodnet i 2021, kender vi 
ikke det præcis antal byggegrunde. Det er derfor et bedste bud på antal af byggegrunde. 

 Økonomi: Efter en gennemgang af de seneste års byggemodninger kan det konkluderes, at vi skal regne med at 
det koster 485.000 kr. at byggemodne en gennemsnitslig grund på 950 kvm. Beløbet er incl. moms og 
tilslutningsafgifter, men excl. råjord.   

Udstykning Antal 
grunde 

Økonomi 
1.000 

Tidsplan Bemærkninger 

Hedensted 
(Constantiaparken) 

Ca. 10 4,85 Byggemodning 
forventes igangsat 
medio 2021 

Med fremrykningen af Lille Dalby Bakker Etape 4, samt 
22 grunde i Remmerslund, vurderes det oplagt at vente 
med Constantiaparken. Det er ud fra en betragtning om 
at vi dermed undgår intern konkurrence i området 
omkring Lille Dalby Bakker og så vi undgår at drukne 
markedet i Hedensted generelt. En privat udstykker 
smider i sommeren 2020 53 byggegrunde på markedet i 
Lille Dalby Bakker. 

Glud (Nordmarksvej) Ca. 15-20 7,27 – 9,7 Byggemodning 
forventes igangsat 
i 2021 

Udstykningen i Glud er ændret fra Østrupvej til nu at 
ligge ved Nordmarksvej. Dette skyldes udfordringer med 
planlægningen og infrastrukturen omkring Østrupvej. 
Jorden ved Nordmarksvej er købt og arbejdet med en 
lokalplan for området ved Nordmarksvej er igangsat. 

Lindved  Ca. 6 2,9 Byggemodning 
forventes igangsat 
i 2021 

Lokalplanlægningen af det oprindelige område nord for 
Thyras Vænge var meget udfordret og der arbejdes 
derfor, for en anden mulig placering af byggegrunde i 
Lindved. Denne proces er igangsat og der arbejdes hårdt 
på, at få grundene med i 2021.  

I alt 31-36 15,02 – 17,45   


