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Svar på Vejdirektoratets indsigelse 

 

Vejdirektoratets be-

mærkninger 

Hedensted Kommunes 

bemærkninger 

Ændringer af forslag 

Anvendelsen skal ændres 

fra erhvervsområde til tek-

nisk anlæg. 

Anvendelsen ændres fra 

erhvervsområde til teknisk 

anlæg efter aftale med Er-

hvervsstyrelsen og Vejdi-

rektoratet. 

Som tilkendegivet over for 

Vejdirektoratet og Er-

hvervsstyrelsen ændres 

anvendelsen til ”Teknisk 

Anlæg”. 

Kommuneplantillæggets 

anvendelse ændres fra er-

hvervsområde til teknisk 

anlæg og får ramme num-

mer 7.T.08. 

Lokalplanens redegørelse 

for kommuneplanen tilret-

tes. 

 

Vejdirektoratet er myndig-

hed på naturbeskyttelses-

lovens §21 omkring skilt-

ning i det åbne land. En 

pylon på 20 m vil være do-

minerende uanset placering 

indenfor lokalplanområdet, 

hvorfor undtagelsesbe-

stemmelsen alene af den 

grund ikke kan anvendes. 

Vejdirektoratet beder om 

en redegørelse, visualise-

ring og bestemmelser kan 

dokumenteres, at pylonen 

er omfattet af undtagelses-

bestemmelserne i naturbe-

skyttelseslovens § 21, stk. 

2, pkt. 1. 

 

Pylonen må alene benyttes 

som reklame for virksom-

hed inden for planområdet. 

Pylonen er i planforslagene 

vist og beskrevet som 20m 

høj, 5m bred og formet i 

plan som en trekant, hvil-

ket gjorde, at pylonen fik 

et lidt bastant udtryk. 

Pylonen er blevet bearbej-

det således, det er et 

”fladt” skilt med en højde 

på 15m, en bredde på 5m 

ved skiltene, og ellers 

fremstår som en mast. Py-

lonen er vist på visualise-

ringen fra to punkter på 

motorvejen – ca 980m 

nord for planområdet og ca 

1280m syd for planområ-

det. Det vurderes, at skiltet 

ikke ville kunne ses på vi-

sualiseringerne, hvis disse 

udarbejdes på længere af-

stand på grund af den be-

skedne størrelse og land-

skabets udtryk. Det vurde-

res at skiltet ikke vil kunne 

ses tættere på planområ-

det på grund af terrænet 

§ 7.4 Tilpasses således: 

Ny bebyggelse skal opføres 

inden for de på kortbilag 3 

viste byggefelter. Det kan 

dog tillades 

at der uden for byggefel-

terne etableres regnvands-

bassin samt opstilles pris-

tavler, 

informations- og henvis-

ningsskilte ved indkørslen. 

Der kan opstilles én skilte-

pylon med en 

højde på maksimalt 15 me-

ter, placeringen fremgår af 

kortbilag 3. Pylonen må 

alene benyttes som re-

klame for virksomhed in-

den for planområdet. 

Ved placering af skiltepylo-

nen er der taget hensyn til, 

at den ikke tager indsigten 

fra 

Skanderborgvej mod Lind-

ved Kirke. Til illustration 

heraf henvises til kortbilag 

4. 

 

§ 8.5 tilpasses således: Der 

må placeres en pylon på 
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mod syd, og vil være den 

samme visualisering fra 

nord. 

 

Landskabet er et stort bøl-

get landbrugslandskab, der 

gennemskæres af motorve-

jen. Motorvejen er både 

sænket ned i terrænet og 

på dette sted løber fra syd 

og buer mod nordvest, 

hvilket begrænser kiggene 

ud over landskabet. Land-

skabet er udover motorve-

jen forstyrret af adskillige 

tekniske anlæg som vind-

møller, master, højspæn-

dingsanlæg, lysarmaturer 

mv. Det vurderes, at land-

skabet ikke vil blive yderli-

gere påvirket af pylonen, 

idet pylonen fremstår som 

et let skilt på en mast, der 

falder i med de øvrige tek-

niske anlæg i området. Py-

lonen vil derfor ikke virke 

dominerende i landskabet.  

 

Det vurderes derfor, at py-

lonen er omfattet af undta-

gelsesbestemmelserne i 

naturbeskyttelseslovens § 

21, stk. 2, pkt. 1, idet den 

udelukkende reklamerer for 

virksomhed i området, og 

hverken virker domine-

rende i landskabet eller på-

virker dette væsentligt. 

Dette vises både på visuali-

seringerne, i bestemmel-

serne og i redegørelsen. 

  

15m højde og 5m bredde. 

Pylonen skal udformes som 

en mast og placeres som 

vist på kortbilag 3 parallelt 

med indsigtslinjen. 

 

I kommuneplantillæg nr. 4 

rettes ”skilt maksimal 

højde” til 15m. 

Bestemmelsen angående 

skiltepylonen i bebyggel-

sesomfang ændres til: 

Der må opføres en skilte-

polygon på maksimalt 15 

meter. 

 

Redegørelsen suppleres 

med redegørelsen for pylo-

nen. 

 

Vejdirektoratet påpeger, at 

den tinglyste vejbyggelinje 

tillægges højde/passagetil-

læg, og at alle bygninger 

og anlæg skal placeres 

uden for vejbyggelinjen 

inkl. højde/ passagetillæg. 

 

Byggelinjerne er tegnet ind 

på lokalplanens kort, be-

skrevet og respekteret i lo-

kalplanen.  

Giver ikke anledning til æn-

dringer af planforslagene. 

Vejdirektoratet gør op-

mærksom på at det kræver 

tilladelse efter vejlovens § 

88, stk. 2 at etablere tank-

anlæg på arealet, hvilket 

bør fremgå af lokalplanens 

Tages til efterretning. Re-

degørelsen ”Tilladelser fra 

andre myndigheder” sup-

pleres med at: Vejdirekto-

Redegørelsen ”Tilladelser 

fra andre myndigheder” 

suppleres med at: Vejdi-

rektoratet: Tankanlægget 

kræver tilladelse efter vej-

lovens §88, stk. 2.  
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redegørelsesafsnit ”Tilladel-

ser fra andre myndighe-

der”. 

 

ratet: Tankanlægget kræ-

ver tilladelse efter vejlo-

vens §88, stk. 2.  

 

Skiltningen kræver endvi-

dere tilladelse efter natur-

beskyttelseslovens §21 

 

 

Skiltningen kræver endvi-

dere tilladelse efter natur-

beskyttelseslovens §21 

 

Vejdirektoratet har noteret 

sig, at det i redegørelsen 

beskrives, at realisering af 

lokalplanen ikke medfører 

negative støjgener for om-

givelserne. Vejdirektoratet 

skal påpege, at motorvejen 

er en væsentlig støjkilde i 

området og at det kan 

have betydning for bygnin-

gers udformning og områ-

dets indretning – f.eks. i 

forhold til udendørs op-

holdsarealer. 

 

Tages til efterretning. Lo-

kalplanens redegørelse 

suppleres med, at området 

ligger umiddelbart op ad 

motorvejen der er en væ-

sentlig støjkilde i området, 

hvilket kan have betydning 

for bygningernes udform-

ning og områdets indret-

ning f.eks. i forhold til 

udendørs opholdsarealer. 

Lokalplanens redegørelse 

suppleres med at området 

ligger umiddelbart op ad 

motorvejen der er en væ-

sentlig støjkilde i området, 

hvilket kan have betydning 

for bygningernes udform-

ning og områdets indret-

ning f.eks. i forhold til 

udendørs opholdsarealer. 

Det kan oplyses, at det 

ikke vil være muligt at 

opnå vejvisning til området 

fra motorvejen. 

 

Tages til efterretning. 

 

Giver ikke anledning til æn-

dringer i planforslagene. 

 

 

 

 

 



Visualisering af pylon, ca 1280m syd for planområdet

Pylon



Visualisering af pylon, ca 980m nord for planområdet

Pylon
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