
Boliger ved Frederiksbergvej i Løsning
Lokalplan 1123
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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal forslaget til
lokalplanen sendes i offentlig høring, således at borgerne kan
sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at komme med
bemærkninger og ændringsforslag.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter
har den bindende virkning for grundejere og brugere i
området.

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
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Offentlig høring
Forslag til lokalplan 1123 sendes i fornyet offentlig høring i perioden 4. januar til 18. januar
2019. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget ved at klikke på den
røde fane "indsend ide, forslag eller kommentar"øverst på siden. 

Hedensted Byråd vil efter høringsperiodens afslutning tage stilling til lokalplanen og de
indsendte bemærkninger. Svar på indkomne bemærkninger vil blive sendt efter byrådets
endelige vedtagelse af lokalplanen.

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanen.

Hedensted Kommune - By og Landskab

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

byoglandskab@hedensted.dk
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Retsvirkninger
Lokalplanforslagets retsvirkninger
Ifølge Lov om planlægning § 17, må ejendomme der er
omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der
kan foregribe indholdet af den endelige plan eller umuliggøre
realiseringen af lokalplanen, indtil lokalplanforslaget er endeligt
vedtaget af byrådet. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan
fortsætte som hidtil.

Når fristen for at indsende bemærkninger og ændringsforslag
er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en
ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder frem til planens
endelige vedtagelse, dog højst i et år.

Lokalplanens retsvirkninger
Ifølge Lov om planlægning § 18 gælder lokalplanens
bestemmelser fra den dag, byrådet har offentliggjort, at planen
er endeligt vedtaget. Herefter må ejendomme i
lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv
pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i
planen.

Byrådet kan ifølge Lov om planlægning § 19, meddele dispensation til mindre væsentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod
principperne i planen, som ofte er formåls- og anvendelsesbestemmelserne. Væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende
bestemmelser i bygningsrelementet. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen
fortrænges af denne, og andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlige betydning for virkeliggørelsen af planen, ifølge Lov om planlægning § 18.
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Redegørelse
Baggrund for Lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Løsning, hvori der ønskes ny
boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej. Der er et behov for flere mindre
boliger med en central beliggenhed.

Grundlæggende er der et ønske om og behov for, at byen og dens omgivelser styrkes,
fremhæves og bindes sammen, så byen fremadrettet kan tilbyde attraktive og alsidige boliger
dels til byens borgere men også til potentielle tilflyttere.

Lokalplanen udlægger området til boligformål med fokus på at skabe et åbent parkstrøg med
en stiforbindelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej. Lokalplanområdet udvikles på
baggrund af en samlet bebyggelsesplan, hvor nærværende lokalplan udlægger området til
tæt-lav boliger med grønne fællesarealer.   

Boligområdet har vejadgang fra Frederiksbergvej, og disponeres udfra et internt vejforløb med
rekreative arealer og regnvandshåndtering.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger centralt i Løsning, hvor det er afgrænset af Jernbanegade mod øst,
Frederiksbergvej mod vest og eksisterende boligområder mod nord og syd, som vist på kortet
længere nede. 

Lokalplanen omfatter et areal på cirka 0,8 hektar, og er beliggende i byzone. Arealet består i
dag af blandet bolig og erhverv, som omfatter en vinduesfabrik, en tankstation og vaskehal
samt boliger med liberalt erhverv. Området er omgivet af boliger, dels parcelhuse, men også
etageboliger samt mindre rækkehusbebyggelser. 

Forslag

Lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i LøsningSide 4



Lokalplanområdet set fra Frederiksbergvej.

Løsning ligger centralt i Hedensted Kommune, og med kort afstand til Vejle og Horsens. Byen
har en attaktiv beliggenhed med nærtliggende natur, og en god tilgængelighed via Motorvej
E45 samt et godt foreningsliv med blandt andet gymnastikforening, fodboldklub og
skytteforening.
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Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boliger i form af tæt-lav bebyggelse.
Området skal etableres ud fra en samlet bebyggelsesplan, hvor til der skal sikres grønne
fællesarealer og en stiforbindelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej.
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Beskrivelse af lokalplanens indhold
Anvendelse og bebyggelse
Lokalplanen udlægger lokalplanområdet til boligformål, i form af tæt-lav bebyggelse med
dertilhørende veje, grønne fællesarealer og regnvandshåndtering.

Bestemmelserne i lokalplanen regulerer blandt andet bebyggelsens ydre fremtræden,
etageantal, vejadgang og stiforbindelser. 

Lokalplanen skal sikre, at boligområdet fremstår som en helhed med et ensartede udstyk,
derfor skal boligerne bygges ud fra en samlet bebyggelsesplan. 

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive byzone. 

Området

Lokalplanområdet er beliggende mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej, og udlægges til
tæt-lav boliger. Området huser i dag en vinduesfabrik, tankstation og vaskehal samt boliger
med liberalt erhverv. Området er omgivet af boliger, dels parcelhuse, men også etageboliger
samt mindre rækkehusbebyggelser. 

Den nye bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende kvarters udtryk, placeres omkring et
åbent parkstrøg med en stiforbindelse fra Jernbanegade til Frederiksbergvej.

Vinduesfabrikken set fra Frederiksbergvej.

Arkitektur
Boligerne skal bygges som et samlet projekt, hertil fastsætter lokalplanen
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bygningsregulerende bestemmelser. Bebyggelsen skal opføres som række- eller kædehuse i
maksimalt 2 etager med tilhørende baghave. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 %
for området som helhed. 

Trafik
Lokalplanen fastlægger at vejadgangen skal ske fra Frederiksbergvej, se kortbilag 2.  

Den eksisterende vejadgang til boligerne ved Jernbanegade fastholdes. Derudover må ikke
etableres gennemkørsel.  

Der bør etableres en sikker overgang over Frederiksbergvej fra lokalplanområdet. 

Stier
En offentlig stiforbindelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej skal sikre en god
tilgængelighed inden for lokalplanområdet, men også forbedre adgangen til Frederiksbergvej
for boliger beliggende på Jernbanegade.

Rekreative arealer
Området skal have en åben karakter, med mindre private haver og større grønne friarealer. De
grønne friarealer skal bestå af stier, græsarealer og solitære træer, der primært skal plantes
ud mod Frederiksbergvej. Derudover skal der etableres fællesarealer i et centralt beliggende
grønt strøg, der både indeholder stier, opholdsmuligheder og leg.  

Klima
Ved store regnvejrshændelser er der, flere steder i Løsning, risiko for opstuvet spildevand på
terræn, da fælleskloaken oplever kapacitetsproblemer. En forøgelse af tilledningen af
regnvandet til fælleskloaken vil forøge risikoen. Der er derfor udarbejdet spildevandstillæg nr.
13, som ændrer lokalplanområdets status fra fælleskloakeret til planlagt spildevandskloakeret.
Lokalplanområdet bliver med lokalplanen udlagt som spildevandskloakeret, hvor regnvandet
skal håndteres på overfladen og inden for lokalplanområdet.

Der er ved lokalplanområdet flere vandsamlinger/lavninger (Blue Spots), dertil er der i
nærområdet registreret flere skybrudsskader. Der skal inden for lokalplanområdet etableres
LAR-løsninger, som har til formål at forsinke og opsamle regnvandet. Regnvandet skal ledes til
nedsivningsanlæg, regnvandsbede, faskiner eller lignende, hvor det skal filteres inden det
nedsives af hensyn til indvindingsboringen.
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Lokalplanens konsekvenser for nærområdet
Lokalplanområdet ligger inden for Løsning Vandværks indvindingsopland, hvor det støder op til
en indvindingsboring, som er ejet af Løsning Vandværk. En ændring af arealanvendelsen fra
erhverv til boliger betragtes som en forbedring, i forhold til sikring af vandværkets kildeplads,
det vil derfor ikke udgøre en risiko for vandværkets indvinding.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone, hvilket det forsat vil være. Der vil ikke være
nogen påvirkning fra husdyrbrug, og ligeledes vil husdyrbrug heller ikke blive påvirket af
lokalplanen.

I kommuneplanen er området udlagt til blandet boligområde, hvor lokalplanområdet er
omgivet af boliger, hovedsagligt parcelhuse, men også etageboliger og tæt-lav. Planlægningen
vil derfor have en naturlig indpasning i den eksisterende område, hvortil lokalplanen udlægger
et grønt fællesareal med plads til aktiviteter og en stiforbindelse.

Der er fra lokalplanområdet gode forbindelser til skole, institutioner samt fritidsaktiviteter,
derudover er der planlagt en ny tunnel under jernbanen, hvortil der bør etableres en
stiforbindelse.

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen, hvor området er udlagt som
fælleskloakeret. Det formodes, at tilledningen af den forøgede mængde husspildevand kan
rummes inden for det samlede systems kapacitet. Dog er der en væsentlig risiko for
spildevand på terræn, særlig i området langs med Frederiksbergvej, men også langs
Jernbanegade. En forøgelse af tilledning af regnvand til fællessystemet vil forøge denne risiko.
Der skal derfor udarbejdes et spildevandstillæg til spildevandsplanen, hvor lokalplanområdet
ændrer status fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret. Det betyder at alt regnvand skal
håndteres på overfladen og nedsives inden for lokalplanområdet.

Ved lokalplanområdet findes der flere vandsamlinger/lavning (Blue Spots), hvortil der i
nærområdet er registeret flere skybrudsskader, hvilket gør det nødvendigt at etablere
LAR-løsninger inden for lokalplanområdet til forsinkelse og nedsivning af regnvandet.
Regnvandet skal ledes væk fra de befæstede overfalder til et nedsivningsanlæg eller et
regnbed, hvor det skal filteres inden det nedsives af hensyn til indvindingsboringen.

Matrikelnummer 24am og 24ae Stubberup By, Løsning er kortlagt på vidensniveau 2, idet der
er en konstateret forurening. Forureningen er overfladisk og vil blive oprenset, således den
ikke udgør en sundhedsrisiko eller forurener grundvandet ved nedsivning.
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Redegørelse for kommuneplan 2017-2029
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til kommuneplanen. Dermed sikres det, at de mange forskellige
interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på det helt
lokale niveau.

I henhold til Lov om planlægning kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere
lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet er ifølge Hedensted Kommuneplan 2017-2029 beliggende i
rammeområde 5.B.14, Frederiksbergvej - Jernbanegade og udlagt til blandet boligområde. 

Lokalplanen er overensstemmelse med kommuneplanenrammen, da lokalplanen udlægger
arealet til boligformål. 

Lokalplanområdet er omfattet af en boligramme
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Retningslinje for drikkevand
På matr. 24ah, Stubberup By, Løsning, lige uden for lokalplanområdet ligger én af Løsning
Vandværks indvindingsboringer. Lokalplanområdet er ikke omfattet af langsigtede
drikkevandsområder.

I følge kommuneplan 2017-2029 fastholdes en decentral indvinding af grundvand til
drikkevand. Derved bliver indvindingen af drikkevand mere robust over for uheld og
forureninger, og motivere den enkelte til at gøre en indsats for drikkevandet. Motivationen er
størst, når borgerne bor og arbejder oven på det grundvand, der forsyner det vandværk, der
leverer det vand, der kommer ud af hanen.

En anvendelsesændring fra erhverv til boligformål forventes at påvirke indvindingsboringen
positivt, da det mindsker forureningsrisikoen.  
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Retningslinje for Klimatilpasningsområde
Lokalplanområdet er beliggende i et klimatilpasningsområde. 

Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer, at blive udsat for periodevise
oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem til år 2100. Hedensted Kommune
fokuserer på at tilpasse udviklingen til de nye klimatiske forhold.

I følge Kommuneplan 2017-2029 skal der ved byudvikling af de eksisterende byer inden for
klimatilpasningsområderne redegøres for hvordan de langsigtede klimaændringer med ændret
nedbørs- og vandstandsforhold imødegåes. Klimasikring af byggeri skal fortrinsvis ske ved
fællesanlæg og efter en samlet planlægning.

Der udarbejdes et spildevandstillæg for at nedsætte risikoen for oversvømmelse, der udlægger
lokalplanområdet som fremtidig spildevandskloakeret. Alt overfaldevand skal derfor håndteres
lokalt inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er omfattet af et klimastilpasningsområde
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Retningslinjer for parkering
Ifølge Kommuneplan 2017-2029 kan Byrådet forventes at fastsætte krav til parkering ved
nybyggeri, tilbygning og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.
Udover parkeringspladser til biler kan der stilles krav om etablering af parkering til cykler,
knallerter, motorcykler og lignende.
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Retningslinje for specifik geologisk bevaring
Kommuneplan 2017-2029 foreskriver at værdifulde geologiske landskabstræk, deres
indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres. Lokalplanområdet er i kommuneplanen
udlagt som specifik geologisk bevaring, hvor området ligger inden for Løsning Hedeslette. 

Lokalplanområdet er et mindre -, eksisterende -og udbygget område med en central placering
i Løsning. Det vurderes derfor at den fremtidige anvendelse ikke vil påvirke det geologiske
særpræg.

Lokalplanområdet er omfattet af specifik geologisk bevaring

 

Forslag

Lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i LøsningSide 14



Retningslinje for stier
Ifølge Kommuneplan 2017-2029 skal behovet for stier afklares i alle lokalplaner, hvor der
redegøres for forholdet til det omkringliggende stinet, med særligt fokus på at skabe
sammenhænge. 

Der er i lokalplanen sat krav om etablering af en stiforbindelse mellem Jernbanegade og
Frederiksbergvej, som skal sikre gode adgangsforhold.
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Retningslinje for støj
Lokalplanområdet er omfattet af den fælles planlægningszone for støj, der er udlagt i
retningslinjerne i Hedensted Kommuneplan 2017-2029.

Den fælles planlægningszone for støj er beregnet som den samlede støjpåvirkning fra en
række støjkilder som trafik, erhverv og støjende fritidsaktiviteter. I denne zone kræver en
ændring af anvendelsen til støjfølsomme formål som f.eks. boliger, en skærpet
opmærksomhed på støjforholdene. Hele planlægningszonen er ikke nødvendigvis støjbelastet
over de vejledende grænseværdier for boliger, men afstanden til anlæg, der kan være
støjende, gør det nødvendigt med en detaljeret dokumentation for støjforholdene.

Lokalplanområdet er placeret i mellem motorvejen og jernbanen, Miljøstyrelsens støjkort viser
at lokalplanområdet ligger uden for støjbelastningsområdet fra motorvejen. Det sammen
gælder støj fra jernbanen i en højde på 1,5 meter og i nattetimerne. Østsiden af
lokalplanområdet, hvor der udelukkende er planlagt for vejadgang og vejanlæg (se kortbilag
3), har en begrænset støjpåvirkning fra jernbanen i 4 meters højde, se kortet herunder. Der er
tale om 55-60 dB, som for boligområder ligger under Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for jernbaner. Det vurderes derfor at boligerne og udearealer ikke vil blive
påvirket. 

Kortet fra Miljøstyrelsen viser støjpåvirkningen fra jernbanen i 4 meters højde.

Der er foretaget en støjredegørelse for vejstøj, der påviser at en del af lokalplanområdet
støjpåvirkes over støjgrænsen for boligformål. Se kortet herunder. 
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Der fastsættes derfor en byggelinje mod Frederiksbergvej, der skal sikre at boligerne og de
tilhørende terrasser ikke støjbelastes over støjgrænsen på Lden 58 dB for boliger. Dertil er
bebyggelsen på situationsplanen flyttet længere væk fra Frederiksbergvej, således at
bebyggelsen ikke længere berører støjgrænsen, se kortbilag 3.

Støjbelastet areal
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til anden planlægning for området. Dermed sikres det, at de mange
forskellige interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på
det helt lokale niveau.

Blandt andet indeholder Lov om planlægning særlige krav til lokalplaner i kystnære eller
støjbelastede områder, hvor der skal redegøres for konsekvenserne af lokalplanens
gennemførelse og eventuelle foranstaltninger, der kan afværge uhensigtsmæssig
miljøpåvirkning.

Redegørelsen skal også klarlægge, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser
eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet.

I det følgende redegøres for anden planlægning og lovgivning, der er gældende i
lokalplanområdet, samt hvordan der tages hensyn til det i lokalplanen.
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Servitutter
Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller
ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder
påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon- og TV-kabler, vandledninger,
fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der er foretaget servitutredegørelse for de arealer, der vedrører lokalplanområdet. 

Nedenfor er listet deklarationer, der har betydning for planen:

Dokument:    07.03.1979    9245-55      Dokument om bebyggelse, benyttelse mv.

Dokumenterne vedrører ejendommen matr. nr. 24ac, 24ab og 24an Stubberup By, Løsning.
Dokumenterne omhandler overdragelse af ejendom. Køber og fremtidige ejere forpligter sig til
aldrig at anvende den købte ejendom til slag af korn, foderstoffer, gødning eller kemikalier.

Dokument:    17.06.1982    14718-55    Dokument om byggelinjer mv.

Dokumenterne vedrører ejendommen matr. nr. 24ab og naboejendommen 24ag, Stubberup
By, Løsning. Dokumenterne omhandler et byggeretsligt skel. Deklarationen er uforenelig med
lokalplanen og aflyses. 

Dokument:    12.01.1978    1729-55      Dokument om benzintankanlæg til 30/9 2002 mv.

Dokumentet vedrører ejendommen matr. nr. 24ae og 24am, Stubberup By, Løsning.
Dokumentet omhandler forhandling og forbrug af benzin og dieselolie fra 1977 frem til 30.
september 2002. Deklarationen er forældet. 
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Teknisk forsyning
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt forsynet med fjernvarme, der er
ikke tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af et
forsyningsforbudsområde mod elvarme. 

Vandforsyning
Lokalplanområdet vandforsynes fra Løsning Vandværk. 

Spildevand
Lokalplanområdet bliver med spildevandstillæg nr. 13 udlagt som spildevandskloakeret.

Regnvand
Lokalplanområdet skal i fremtiden kunne håndtere større regnhændelser, der skal derfor ske
en lokalhåndtering af overfladevand inden for lokalplanområdet. Overfladevand skal indtænkes
i den samlede håndtering af regnvand, hvor overfladevand forsinkes og opsamles inden det
nedsives. 

Der skal jf. spildevandsbekendtgørelsen oprettes et spildevandslaug der skal stå for etablering
og drift af det fælles anlæg til håndtering af regnvand. Der skal foreligge tinglyste vedtægter
for spildevandslavet.

Der bør desuden lægges vægt på, at regnvandet udnyttes som et rekreativt element i
lokalplanområdet.

Eksempel på håndtering af overfladevand
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Affald

Lokalplanen er omfattet af kommunens affaldsplan og har dagrenovation. 

Affald skal håndteres i henhold til gældende bekendtgørelse om affald, samt Hedensted
Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Der skal etableres en fælles løsning til affaldshåndtering inden for lokalplanområdet. 

Hedensted Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan ses på kommunens hjemmeside.
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Naturbeskyttelse
Natura 2000
Der cirka 7500 meter til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 236 Bygholm Ådal.

Inden for en afstand af 9500 meter ligger yderligere et Natura 2000 område, som er nr. 77
Uldum Kær, tørring Kær og Ølholm Kær. Planlægningen forventes, grund af afstanden og
områdets anvendelse til boligformål, ikke at medføre en negativ påvirkning af Natura
2000-områderne.

Bilag IV-arter 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af arealets
hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter.
Planlægningen forventes derfor ikke at påvirke bilag IV-arter. 
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Miljøforhold
Trafik og tilgængelighed
Der skal udlægges det nødvendige areal til parkering, som for tæt-lav er 1 1/2 parkeringsplads
pr. bolig. Heraf skal der etableres det nødvendige antal handicapparkeringspladser.
Parkeringslommerne skal etableres med græsarmering for støjdæmpning, se principskitse på
kortbilag 3.  

Det nødvendige parkeringsareal skal etableres som et fælles parkeringsareal.

Der skal udlægges en kørebanebredde på minimum 5,5 meter, og en græsrabat på minimum 2
meter på hver side af vejen. Den interne boligvej skal fungere som et fællesareal for de
enkelte husstande. 

Der skal sikres den nødvendige tilgængelighed for renovationskøretøjer.

Lokalplanen fastlægger at vejadgangen skal ske fra Frederiksbergvej, se kortbilag 2.  

Den eksisterende vejadgang til boligerne ved Jernbanegade fastholdes. Derudover må ikke
etableres gennemkørsel.  

Der er planlagt en ny tunnel under jernbanen, der bør derfor etableres en stiforbindelse fra
lokalplanområdet, langs Jernbanegade op til Løsning Skole samt den planlagte tunnel. 

Støj
Lokalplanområdet ligger uden for Miljøstyrelsens støjkonsekvenszone fra den Midtjyske
Motorvej E45. En mindre del af lokalplanområdet mod Jernbanegade, har en begrænset
støjpåvirkning fra jernbanen i 4 meters højde. Der er tale om 55-60 dB, som for boligområder
ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for jernbaner.

Lokalplanområdet støder op til Frederiksbergvej som er en trafikeret vej med tung trafik. Der
er derfor foretaget en støjredegørelse for vejstøj, der påviser at en del af lokalplanområdet
støjpåvirkes over støjgrænsen på Lden 58 dB for boligformål, der er derfor indlagt en
byggelinje mod Frederiksbergvej.

Jord
Lokalplanområdet ligger i byzone, og er ikke områdeklassificeret som lettere forurenet,
jf. jordforureningslovens § 50a. Der er den 7. december 2000 konstateret V2 jordforurening på
en del af arealet. 

Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse såsom boliger, børneinstitutioner, skoler,
offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter
på ubefæstede arealer består af rene materialer for eksempel jord, sand, grus eller varig fast
belægning ifølge Jordforureningsloven § 72 b.

Af jordforureningslovens § 71 fremgår det:

”Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en
forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt
den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler
ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre.”

Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny
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sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer, eller der udlægges varig fast
belægning.

Jordforurening inden for lokalplanområdet
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Tilladelser fra myndigheder
Museumsloven
VejleMuseerne oplyser, at der ikke er kendskab til fortidsminder i lokalplanområdet.

Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller
findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og VejleMuseerne skal underrettes. 

Hedensted Kommune
Godkendt vejprojekt i henhold til gældende vejregler.

Tilladelse til håndtering af overfladevand.

Byggetilladelse.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.
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Bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes
hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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§ 1 Formål
Lokalplanens formål er 

at udlægge området til boliger i form af tæt-lav bebyggelse

at sikre området etableres udfra en samlet bebyggelsesplan

at sikre grønne fællesarealer 

at sikre Jernbanegade og Frederiksbergvej forbindes via et stisystem
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§ 2 Område- og zonestatus
§ 2.1 Afgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 24ae, 24am, 24ab,
24an og 24ag, ejerlav Stubberup By, Løsning, samt alle matrikler, som udstykkes efter
lokalplanens endelige vedtagelse.

§ 2.2 Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver byzone efter lokalplanens endelige
vedtagelse.
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§ 3 Arealanvendelse
§ 3.1
Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af helårsboliger opført som tæt-lav,
samt dertilhørende veje, stier, rekreative arealer og LAR-løsninger. 
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§ 4 Udstykninger
§ 4.1
Matrikler inden for lokalplanområdet skal ligges sammen til én matrikel.

Der må ikke ske yderligere udstykning.
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§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
§ 5.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Frederiksbergvej, i princippet som vist på
kortbilag 2. Den eksisterende vejadgang til boligerne på Jernbanegade skal fastholdes.

Derudover må der ikke etableres gennemkørsel.  

§ 5.2
Den interne boligvej skal udlægges med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter, og en
græsrabat på minimum 2 meter på hver side af kørebanen til føring af ledninger. 

Der skal ved udformning af vejanlægget sikres den nødvendige tilgængelighed for
renovationskøretøjer.

Boligvejen kan etableres med en kantstenslysning (kantstenshøjde) på minimum 12
centimeter til håndtering af en klimahændelse, se principskitse. 

 

Principskitse for vejudlæg

§ 5.3 Parkering
Der er skal udlægges et parkeringsareal svarende til minimum 1 1/2 parkeringsplads pr.
bolig. Heraf skal der etableres det nødvendige antal handicapparkeringspladser. 

Parkeringslommerne skal etableres med græsarmering for støjdæmpning, se principskitse på
kortbilag 3. 

Parkeringspladserne skal etableres som et fælles parkeringsareal.

§ 5.4 Stier
Der skal etableres en stiforbindelse mellem Frederiksbergvej og Jernbanegade. Fremtidige
stier skal koble sig på eksisterende stier.

§ 5.5
Stier inden for lokalplanområdet skal udlægges med en stibanebredde på 1,5 meter, og
skal udføres med grønne græsrabatter eller permable belægning. 
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§ 6 Tekniske anlæg
§ 6.1
Solceller, solfangere og lignende anlæg til udnyttelse af solenergi må kun etableres på tage
eller facader. De skal enten indbygges i bygningen eller følge konstruktionen samt være
antirefleksbehandlet.

§ 6.2
Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og
lignende må ikke føres på facader.

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes
anvisninger.

§ 6.3
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

Hvis ny bebyggelse opføres som lavenergihus, kan den fritages for tilslutning til den kollektive
varmeforsyning, jf. Planloven.

§ 6.4 Spildevand og vand på terræn
Spildevand og regnvand skal holdes adskilt. Hussplidevand skal afledes til Hedensted
Spildevands offentlige spildevandsnet.

Tag- og overfaldevand skal nedsives inden for lokalplanområdet. 

§ 6.5
Overfladevand skal filteres før det nedsives af hensyn til indvindingsboringen.

Nedsivningsbassiner må ikke indhegnes eller give anledning til oversvømmelse. 

§ 6.6
Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Løsning Vandværk.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40% for området som helhed.

§ 7.2
Bebyggelsen skal etalbleres ud fra en samlet bebyggelsesplan, for at sikre et ensartet udtryk.

§ 7.3
Boligbebyggelse og deres tilhørende haver, samt fælles offentlige opholdsarealer skal
etableres inden for den fastlagte byggelinje, se kortbilag 2.

§ 7.4
Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager.

§ 7.5
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter
over byggemodnet terræn, målt efter reglerne i det til enhver tid gældende
bygningsreglement. 

Der kan fastsættes et niveauplan i forbindelse med byggetilladelse efter bygningsreglements
bestemmelser. Niveauplanet måles fra (indlægges efter) byggemodnet terræn. 

§ 7.6
Alle former for tilbygninger (fx overdækninger, udestuer og tilbygninger) skal ske ud fra en
samlet bebyggelsesplan for lokalplanområdet.
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§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1 Tage
Tage skal udføres som enten sadeltag eller fladt tag. Den maksimale taghældning fastsættes
til 30 grader.

§ 8.2
Tagbeklædning skal udføres med enten teglsten, beton, tagpap med listedækning, zink eller
naturskifer.

Bestemmelsen omfatter ikke drivhus og udestue.

§ 8.3
Tage skal fremstå som hele ubrudte tagflader. Eventuelle glasoverdækninger, elevatortårne,
ventilationsanlæg og lignende skal placeres således, at de ses mindst muligt, og har samme
farve og hældning som taget. 

§ 8.4
Solceller og solfangere skal være sorte og må kun opsættes på sorte tagflader og facader, og
skal følge konstruktionen eller integreres i fladen.

§ 8.5 Facader
Facader kan udføres som murværk i tegl, fremstå som vandskurede eller pudsede vægge
eller udføres med træbeklædning. Der må ikke udføres lafte hjørner. 

Mindre partier kan udføres som lette facader af træ, glas, aluminium, zink, fibercement eller
lignende.

§ 8.6
Ingen bygningsdele, beklædninger, tagmaterialer, solfangere eller solceller må udføres med
signalfarver eller i reflekterende materialer med en glansværdi over 30. Ovenlysvinduer,
solceller og solfangere er undtaget herfra, se § 6.1. Plastplader må ikke anvendes.

Glasoverdækninger bør følge tagets hældning og visuelt være en integreret del af taget,
inddækninger kan være udført i samme farver eller materialer som taget, og ventilationsanlæg
og lignende placeres således at de ses mindst muligt, og har samme farve og hældning som
taget.

§ 8.7 Øvrig
Småbygninger som carporte og udhuse mindre end 30 m2, må opføres i fibercement, træ, zink
eller stål.

Tage på småbygninger skal have samme hældning som den øvrige bebyggelse på
grunden. Legehuse er undtaget herfra.

§ 8.8
Der må ikke opføres hævet terrasser.
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§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1
Inden for lokalplanområdet må de ubebyggede arealer ikke anvendes til oplag og henstilling af
trailere, campingvogne, både og ikke indregistrerede køretøjer.

§ 9.2
I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering af lastbiler.

§ 9.3
Der må ikke opstilles solfangere eller solceller på terræn.

§ 9.4 Rekreative arealer
Der skal udlægges et offentligt rekreativt areal inden for lokalplanområdet, hvilket skal
etableres som et grønt strøg igennem området. 

§ 9.5
I de rekreative arealer må der kun opføres mindre tekniske anlæg og sekundære bygninger,
som understøtter områdets anvendelse. Bygningerne må maksimal være 10 m2.

§ 9.6 Beplantning
De rekreative arealer skal beplantes med solitære træer, og være af egnstypiske arter.
Træerne skal primært plantes på friarealet ud mod Frederiksbergvej, se kortbilag 3.

Beplantning skal inde i lokaplanområdet sikre muligheder for skygge.

§ 9.7
Der skal etableres et beplantningsbælte langs matrikelskellet mod nord og øst, for at modvirke
indblikgener til naboejendomme. 

§ 9.8 Skilte
Reklamering og skiltning er ikke tilladt, undtaget er almindelig vejvisning og husnummerering.

§ 9.9 Terræn
Terrænreguleringer skal holdes inden for +0,5/-1,0 meter fra byggemodnet terræn.
Afgravning eller påfyldning af terræn må ikke finde sted nærmere naboskel end 0,5 m og
herfra med et anlæg på max. 1:1,5. Bygninger og udearealer skal tilpasses terrænet (f.eks.
med forhøjelse af soklen) og ikke omvendt.

§ 9.10
I forbindelse med anlæg til håndtering af regnvand, må der foretages den nødvendige
terrænregulering, for at sikre vandets tilløb til nedsivningsbassin og lignende anlæg. 
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§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny
bebyggelse
§ 10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning,
offentligt spildevandsnet, samt alment vandværk.

§ 10.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet et anlæg til håndtering af regnvand.

§ 10.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelserne i §5 om vej-, sti og parkeringsforhold
er opfyldt.

§ 10.4
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der etableret et beplantningsbælte langs
matrikelskellet mod nord og øst. 
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§ 11 Aflysning af lokalplan og servitutter
§ 11.1
Følgende servitut ophæves

17.06.1982 - 14718-55    Dokument om byggelinjer mv.

§ 11.2
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende
lokalplan, fortrænges ifølge Lov om planlægning § 18.

Forslag

Lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i LøsningSide 37



Samlet konklusion af miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
er ikke væsentlige.

Derfor er der ikke krav, om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af
10/05/2017.

Lokalplanområdet ligger inden for Løsning Vandværks indvindingsopland, hvortil det støder op
til en indvindingsboring ejet af Løsning Vandværk. En ændring af arealanvendelsen fra erhverv
til boliger må betragtes som en forbedring, i forhold til sikring af vandværkets kildeplads, det
udgør derfor ikke en risiko for vandværkets indvinding. 

Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone, hvilket det fortsat vil være. Der vil ikke være
nogen påvirkning fra husdyrbrug, og at husdyrbrug heller ikke vil blive påvirket af lokalplanen.
Området er i kommuneplanen udlagt til blandet boligområde, hvor lokalplanområdet er
omgivet af boliger, hovedsagligt parcelhuse, men også etageboliger og tæt-lav, det vurderes
derfor at planlægningen vil have en naturlig indpasning. Lokalplanen udlægger et grønt
fællesareal med plads til aktiviteter og stiforbindelser. Der er fra lokalplanområdet gode
forbindelser til skole, institutioner samt fritidsaktiviteter, derudover er der planlagt en ny
tunnel under jernbanen. Der bør i planlægningen ligge op til at der etableres en stiforbindelse
til tunnelen.

Lokalplanen vil ikke medføre en væsentlig ændring i trafikafviklingen, dertil bliver området
busbetjent (regionalbus) med forbindelse til Horsens, Hedensted og Vejle.

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen, hvor området er udlagt som
fælleskloakeret. Det formodes, at tilledningen af den forøgede mængde husspildevand kan
rummes inden for det samlede systems kapacitet. Der er en væsentlig risiko for spildevand på
terræn, særlig i området langs med Frederiksbergvej, men også langs Jernbanegade. En
forøgelse af tilledning af regnvand til fællessystemet vil forgøre denne risiko. Der skal derfor
udarbejdes et spildevandstillæg til Spildevandsplanen, hvor lokalplanområdet ændre status fra
fælleskloakeret til spildevandskloakeret. Alt regnvand skal håndteres på overfladen og
nedsives inden for lokalplanområdet.

Der er ved lokalplanområdet flere vandsamlinger/lavning (Blue Spots), hvor der i nærområdet
er registeret flere skybrudsskader, hvilket gør det nødvendigt, at etablere LAR-løsninger inden
for lokalplanområdet til forsinkelse og nedsivning. Regnvandet skal ledes væk fra de
befæstede overfalder til et nedsivningsanlæg eller lignende, hvor det skal filteres inden det
nedsives af hensyn til indvindingsboringen.  

Matrikelnummer 24am og 24ae Stubberup By, Løsning er kortlagt på vidensniveau 2, idet der
er en konstateret forurening. Forureningen er overfladisk og vil blive oprenset, således den
ikke udgør en sundhedsrisiko eller forurener grundvandet ved nedsivning.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har afgjort, at de ikke vil
have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering
er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres
med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges
i offentlig høring.
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Det samlede miljøscreeningsskema findes her.
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Klagevejledning miljøscreening
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48 stk. 1 i bekendtgørelse om lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som planen
eller programmet udarbejdes efter.
Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplan kan således forelægges
Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december
2016 om Planklagenævnet.

Hvis plan eller program ikke er udarbejdet i henhold til lov eller pågældende lov ikke giver
mulighed for klage kan myndighedens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages
til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 stk.
2, som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du vil klage

Planklagenævnet:

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, skal du
indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk
og www.virk.dk.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk  er der en vejledning til, hvordan man
klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til
behandling, når gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet:

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via
klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.

På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk  er der link til klagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes
på www.borger.dk og www.virk.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af
klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales
inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
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Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen,
senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.
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Kortbilag 1 - Matrikelkort

Kortbilag nr. 1 - Matrikelkort - Juridisk kort findes her. 
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Kortbilag 2 - Lokalplankort

Kortbilag nr. 2 - Lokalplankort - Juridisk kort findes her.
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Kortbilag 3 - Principskitse

Kortbilag nr. 3 - Principskitse - Juridisk kort findes her.
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Kortbilag 4

Kortbilag nr. 4 - Støjkort - Juridisk kort findes her.
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Vedtagelse
Forslag til Lokalplan 1123 er vedtaget af Hedensted Byråd den 26. september 2018 og
offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24 - 26.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                       Jesper Thyrring Møller

Borgmester                                             Kommunaldirektør
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