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Offentlig høring
Lokalplaner udarbejdes for at sikre udvikling i et lokalt område
samt for at give borgerne indsigt og mulighed for indflydelse
på kommunens planlægning. I en lokalplan fastsættes
bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af et
konkret område. Bestemmelserne uddyber, hvordan bl.a.
arealer, nye bygninger, veje, mv. skal placeres og udfærdiges
inden for et bestemt område.

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.

Offentlig Høring

Forslag til lokalplan 1133 er i offentlig høring i perioden 26.
juni 2020 til 21. august 2020. 

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

Hedensted Byråd vil efter høringsperiodens afslutning tage
stilling til lokalplanen og de indsendte bemærkninger. Efter
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen vil de parter, der har indsendt bemærkninger til
planen, få svar tilsendt. 

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

Hedensted Kommune - Plan & Udvikling

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

planogudvikling@hedensted.dk

 Tlf: 7975 5606
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Baggrund for Lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra bygherre om at anvende
området til udstykning af boligparceller af forskellig karakter - herunder storparceller. Der er
udarbejdet en bebyggelsesplan med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Hedensted Kommune ser hertil et potentiale i lokalplanområdet som bindeled mellem Aale by,
Rask Skov, Uldum Kær og Gudenåen. Med nærværende lokalplan vil nye rekreative
forbindelser muliggøres, og understøtte større rekreative oplevelsesture, til fods, til hest, på
cykel og/eller i kano.
I naturskønne omgivelser, vil området hertil åbne muligheder for at lystfiske i Gudenåen,
besøge det historiske Bjørneknoglefund, betragte heste/kvæg, samt løfte
oplevelsesmulighederne for besøgende på Aale telt-/kanoplads. 

Lokalplanen bidrager til naturplejen og betragtning af dyreliv, ved at give mulighed for at
grundejerne i 2 af lokalplanens 5 delområder kan holde heste/køer. De pågældende to
delområder udgør en stor del af lokalplanens naturområder, og sikres mod bebyggelse ved
bl.a. at fastholde dem i landzone.

Lokalplanen går således også godt i spænd med den udviklingsplan der i 2009 blev udformet
for Aale-Hjortsvang, hvor der pegedes på mulighederne for oprettelse af græsningslaug,
etablering af flere storparcellerer, udbygning af alternative beboelser for såvel unge som
ældre, udnyttelse af mulighederne for lystfiskeri og god adgang til naturen omkring Gudenåen.
Udviklingsplanen fremhævede hertil, at boligudbygningen i Aale mest hensigtsmæssigt ville
være mod syd.

Før nærværende lokalplan, var den nordvestligste del af lokalplanområdet omfattet af
daværende kommuneplanramme nr. 7.B.17 - blandet boligområde. Resten af området lå uden
for kommuneplanens rammeområder, hvorfor kommuneplanramme nr. 7.B.17 skulle udvides,
så den også omfattede lokalplanens område for boliger, mens der oprettedes en ny ramme
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7.R.09 for rekreative områder inden for åbeskyttelseslinjen. Lokalplanområdet har ikke
tidligere været omfattet af en lokalplan. Nærværende lokalplan for området er således
udarbejdet, idet de aktiviteter, som ønskes etableret, ikke kan kategoriseres som
”landbrugserhverv”, og forudsætter etablering af adskillige boliger.

 

Eksisterende forhold

Lokalplanens område ligger syd for Aale, som er en af i alt 17 lokalbyer i Hedensted Kommune,
der enten ligger helt eller delvist i landzone. De vil løbende blive overført til byzone i
forbindelse med vedtagelse af lokalplaner.

Lokalplanen omfatter matr. nr. 4p, 5u, 6ap, 7g, 12æ, 20f, 21k, 29f, 29i, 40l, 70c, 10t, samt en
mindre del af 12ay og 7000h alle Åle By, Åle. Området udgør et areal på ca. 13,2 ha og
anvendes forud for lokalplanen som landbrugsjord.

Mod nord grænser området op mod de eksisterende storparceller ved Gudenåvænget og
Gudenåvej samt de kommunale skovparceller ved Skovloddet. Mod syd, øst og vest ligger
området ud til åbent land. Den sydligste del af området afgrænses af Gudenåen.

Området gennemskæres af Raskvej, hvorfra områderne vil få vejadgang. Raskvej er den
primære vejforbindelse mellem Rask Mølle og Aale, og løber syd om Rask Skov.

Terrænet er meget plant med et svagt fald mod syd til Gudenåen.

Området har ved arkæologiske forundersøgelser vist bebyggelsesspor fra yngre romersk/ældre
germansk jernalder. Således bærer området på et historisk perspektiv, med en antydning af
høj egnethed for bosætning, med nærheden til Gudenåen som vitalt element.
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Lokalplanområdet afgrænses som vist på nedenstående oversigtskort.
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Formålet med lokalplanen
Lokalplanen har til formål, at muliggøre udbygning af Aale, via et nyt område der kan
udstykkes til boligbebyggelse i form af tæt-lav og åben-lav boliger. Boligområdet vil på én
gang sikre den beskyttede natur og give øget adgang til, fra og igennem den. Dette ved at
sikre stier igennem området, som forbindelse mellem Aale by, Aale Teltplads, Rask Skov,
Bjørnegrunden, Uldum Kær og Gudenåen.

Gudenåen er et beskyttet naturområde, og er også sikret med en åbeskyttelseslinje 150m ud
fra brinker. Dette område tilegner lokalplanen derfor til rekreative formål, stier, fællesarealer
samt regnvandshåndtering og -bassiner. Områdets naturkarakter opretholdes ved naturpleje,
og med mulighed for kvæg-/hestehold.

Med områdets nærhed til Gudenåen og høje grundvandsstand, er det desuden lokalplanens
formål at sikre vandhåndtering, for sikring af såvel natur som materiel.

Området ligger syd for Aale, og afgrænses mod syd af Gudenåen. Derved vil området via den
gennemskærende Raskvej, blive ankomsten til Aale fra syd/øst, som overgangen mellem
åbent land og by. Med landskabets åbne udstrækning foran bebyggelsen, vil lokalplanen derfor
sikre et fælles tagudtryk, der på een gang indskriver bebyggelsen i landskabet, og sikrer en
fælles identitet, der understøtter Aales karakter.

Lokalplanen vil hertil sikre at dele af lokalplanområdet overføres til byzone.
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Lokalplanens indhold
Fremtidige forhold

Lokalplanen giver mulighed for udstykning og bebyggelse af området med ca. 42 boliger af
blandet åben-lav og tæt-lav bebyggelse, og store rekreative områder med fællesarealer,
regnvandsbassiner og mulighed for dyrehold.

Udstykninger for åben-lav bebyggelse vil ligge mellem 1200 og 2600 m2. Hvor en del af
udstykningen ligger i det rekreative område indenfor åbeskyttelseslinjen, kan der dog
udstykkes helt op til 8600 m2, med henblik på mulighed for privat dyrehold på op til 4
heste/kvæg pr. matrikel.

Lokalplanområdet er inddelt i 5 delområder, som angivet på kortbilag 3, illustrationsplan.

Der kan i delområde A, B og C opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse, mens område D
og E, udlægges til rekreative områder med fællesarealer, regnvandsbassiner, samt mulighed
for dyrehold med tilhørende staldbygninger.

 

Bebyggelsen

Bebyggelsen må maks. opføres i 2 etager og i en højde på 8,5 m.

For et samlende udtryk for området, og tilknytning til Aale, skal tage i lokalplanområdet have
en ensartet karakter. Således skal tage udføres som saddeltag med taghældning på mellem 20
og 50o, eller enkeltsidet taghældning på 15o. De skal være uden valm og fremstå som
sammenhængende, og sammenbindende element, over hele matriklens bebyggelse, med
undtagelse af drivhuse og stalde.

Tage, inkl. stern, kviste, tagvinduerammer osv., skal fremstå sort. Tagbeklædning skal udføres
med enten teglsten, skifer, zink, aluminium eller tagpap med listedækning. Bebyggelsens
facader skal opføres som murværk i tegl, og fremstå som blanke, vandskurede eller pudsede
vægge eller udføres med træbeklædning. Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende
eller blændende.

I forbindelse med de store rekreative områder ud til Gudenåen, hvor lokalplanen muliggør
dyrehold, muliggør lokalplanen også stalde til de respektive dyrehold.

 

Veje, stier og parkering / trafik og parkering

Området skal vejbetjenes fra Raskvej. Boligveje indgår som del af stisystemet, hvorfor der
ikke er krav om fortov. Boligveje skal derfor udføres med karakter af natursti, ved en fast
belægning og en overfladebehandling (OB) med lyse sten. Boligveje udlægges i min. 8 m
bredde med kørebane i min. 5,5 m bredde med græsrabatter og regnvandstrug. Vejtræer og
buske, skal bringe skalaen ned og gøre vejene menneskevenlige. Veje og stier i delområde A,
B og C belyses med ikke-blændende parkbelysning, for at understøtte områdets naturkarakter.
Således fritholdes også delområde D og E for belysning, så dyrelivet i de rekreative områder
ikke forstyrres om natten.

Der anlægges stier, så lokalplanområdet stiforbindes til boligområdet Skovloddet, Aale
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teltplads og Østerkærvej.

Lige nord for lokalplanområdet findes et busstop, men med 22 km til nærmeste centerby, er
beboere i Aale afhængig af biler. Derfor skal der for tæt/lav boligbebyggelse udlægges min. 1,5
parkeringspladser pr. bolig, og for åben/lav bebyggelse udlægges min. 2 parkeringsplads pr.
bolig.

 

Ubebyggede arealer og beplantning

Hegning i lokalplanområdet skal generelt fremstå som levende hegn i naturkarakter, ved
buskmix af hjemmehørende arter. For tæt-lav bebyggelse må der ikke placeres hegn i skel,
men alene på 2 sider af de private haver, der maks. må være 80 m2 pr. bolig. Af hensyn til de
større sammenhængende landskaber langs Gudenåen, samt tilhørende plante- og dyreliv, må
der i delområde D og E kun opføres trådhegn på hegnspæle.

Fællesarealer skal fremstå med engkarakter, og kan beplantes med spredte grupper af træer
og buske på et græstæppe. Fællesarealer i delområde D og E må ikke beplantes.

De grønne fællesarealer inden for boligområderne udlægges med hjemmehørende arter af
græs og urter med spredte grupper af løvfældende buske og træer, der er naturligt
hjemmehørende i det eksisterende miljø.

Til træer i fællesområder kan f.eks. anvendes lind, bøg, spidsløn eller sølvløn.

Der skal anlægges regnvandsbassiner til forsinkelse af overfladevandet, inden det udledes i
styrede mængder til Gudenåen, samt i klimahændelser ledes til Gudenåen via overløb.
Regnvandsbassinerne skal etableres med permanent vandspejl.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der placeres overskudsjord inden for grønne fællesarealer,
med undtagelse af delområde D og E, som følge af åbeskyttelseslinjen. Placeringen skal indgå i
et samlet projekt vedrørende udformningen af regnvandsløsningerne, som godkendes af
Hedensted Kommune.

I både de grønne nærområder og i de grønne fællesarealer må der etableres anlæg til
håndtering af regnvand, stiforbindelser samt indrettes lege- og opholdsarealer eller lignende
tiltag.

 

Rekreative og kulturelle aktiviteter

Lokalplanen udlægger ikke legepladser, men med de store udlagte fællesarealer, vurderes
området også at have gode vilkår for alsidig leg, og evt. etablering af legepladser. Med
nærheden til skolen og Rask skov, bærer området gode potentialer for bred aktivitet og
rekreation for alle aldre.

Lokalplanområdets stisystem er mod nord koblet på det eksisterende stisystem for byen,
hvilket giver adgang til byens grønne områder samt kulturelle tilbud, som skolen og kirken.

Øst i området forbindes stien med Aale Teltplads, Rask Skov og Åle by, mens der sydvest i
området forbindes med Østerkærvej, et hesteassisteret botilbud, Uldum Kær og Aale by.
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Klima

Regnvand håndteres lokalt i fællesarealer inden for lokalplanområdet. Der skal etableres to
regnvandsbassiner - et i delområde D og et i delområde E.

Regnvandsbassinerne og naturstien ligger tæt på de beskyttede engarealer langs Gudenåen
sydvest i lokalplanområdet og det skal sikres, at anlæggene ikke påvirker engarealerne ved
jordskred og lignende.

Regnvandshåndtering langs vejene etableres som trug, samt etableret beplantning, som
optager regnvand.

Lokalplanområdet er placeret bynært med kort afstand til dagtilbud, skole og
indkøbsmuligheder. Stiforbindelser bundet op på byens øvrige stisystem giver gode alternative
transportmuligheder til bil, såsom cykel og gang.

Hele områdets anvendelsesændring væk fra landbrug, forventes at løfte mulighederne for
biodiversiteten og økologien i såvel lokalplanområdet, som i de større sammenhængende
landskaber området er del af.

Planen åbner desuden mulighed for alternative energiformer.

 

Zonestatus

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Delområde A, B og C overføres til byzone med
vedtagelsen af lokalplanen.
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Bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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§ 1 Formål
Lokalplanens formål er

at dele af lokalplanområdet udlægges til boligformål.

at muliggøre opførelse af tæt-lav og/eller åben-lav boliger til helårsbeboelse indenfor
delområde A, B og C

at sikre at dele af delområde D og E føres tilbage til en naturkarakter ved naturpleje.

at sikre offentligt rekreative stiforbindelser gennem området udenfor det beskyttede
naturområde.

at dele af området overføres fra landzone til byzone.

at sikre at overfladevand håndteres indenfor lokalplanområdet og indgår som rekreativt
element.

at udlægge rekreative arealer med mulighed for dyrehold af kvæg/heste.

at muliggøre opførelse af læskur/stald i delområde D og E, udenfor åbeskyttelseslinjen,
ifm. dyrehold.

at sikre en sammenbindende karakter for området, gennem ensartet tagudtryk.
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§ 2 Område- og zonestatus
§ 2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 4p, 5u, 6ap, 7g,
12æ, 20f, 21k, 29f, 29i, 40l, 70c, 10t, samt en mindre del af 12ay og 7000h, Åle By, Åle, samt
alle matrikler, som udstykkes efter lokalplanens endelige vedtagelse. 

§ 2.2
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres
delområde A, B og C til byzone. Delområde D og E forbliver i landzone.

Den fremtidige zonestatus fremgår af kortbilag 2.

§ 2.3
I henhold til Lov om planlægning § 15, stk. 4, tillægges denne lokalplan bonusvirkning og
erstatter landzonetilladelse efter Lov om planlægning § 35, stk. 1, for de forhold vedrørende
byggeri, anlægsarbejder og beplantning, som lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser
for. 
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§ 3 Arealanvendelse
§ 3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav
boligbebyggelse med tilhørende udhuse/stalde, fælleshuse, samt dertilhørende vej-, sti- og
fællesarealer. Herudover tilhørende tekniske anlæg til separeret håndtering af regn- og
spildevand.

§ 3.2
Lokalplanområdet deles op i delområderne A, B, C, D og E som vist på kortbilag 2.

Delområde A, B og C kan anvendes til åben-lav/tæt-lav boliger.
I delområde B kan der opføres et fælleshus i tilknytning til boligerne, samt mindre sekundære
bygninger på maksimalt 10 m². 

Delområde D og E skal anvendes til rekreative formål, herunder regnvandsbassiner og
mulighed for dyrehold og naturpleje, med op til 4 heste/køer pr. ejendom jf.
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, BEK nr 844 af 23/06/2017.
På fællesarealer i delområde D og E kan der efter ansøgning tillades større
dyrehold/græsningslaug.

I delområde D og E kan der opføres staldbygninger til dyrehold, inden for arealerne udlagt
hertil, som vist på kortbilag 3. I de rekreative arealer må opføres mindre sekundære
bygninger, som understøtter områdets anvendelse.

Der kan i delområde E opsættes mindre skiltning, informationstavler og bord-bænkesæt i
forbindelse med seværdigheden ”fund af bjørneknogle” i den sydlige del af delområdet.

Der kan i delområde E anlægges en parkeringsplads i princippet som vist på kortbilag 3.

I delområde D og E skal der udlægges areal til regnvandsbassiner, som vist på kortbilag 3.

Ad §
Større dyrehold betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold. Græsningsdyrehold kræver ikke
tilladelse hos kommunen. Etablering af dyrehold med stald kræver anmeldelse til Hedensted
Kommune, for vurdering og evt. sagsbehandling/dispensation.

Regnvandsbassiner i delområde D og E, og parkeringsplads sydligst i delområde E, kræver
dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Parkeringsplads sydligst i delområde E, kræver herudover dispensation fra beskyttede
naturområder.
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§ 4 Udstykninger
§ 4.1
For udstykning til åben-lav-bebyggelse i delområde A og C, samt udstykning for tæt-lav-
bebyggelse i delområde B, gælder:

Der må kun foretages udstykning og sammenlægning af matrikler i overensstemmelse med
principperne på kortbilag 2.

I de enkelte delområder må der desuden foretages udstykning af vej-, sti- og fællesarealer i
overensstemmelse med principperne på kortbilag 2.

Øvrig udstykning skal ske i henhold til §4.2.

§ 4.2
Grunde til åben-lav skal udstykkes med en størrelse mellem 1200 m² og 2600 m².

Grunde til åben-lav, med rekreative arealer indenfor delområde D eller E, skal udstykkes med
en størrelse mellem 2200 m² og 8600 m². Dog må maks. 2600 m² af den enkelte udstykning
ligge i delområde A eller C.

For enhver udstykning af grunde til åben-lav, skal der inden for skel, og fri af delområde D og
E, kunne indtegnes en cirkel med diameter på minimum 25 m.

Grunde til tæt-lav skal udstykkes med en størrelse på minimum 400 m².

§ 4.3
For åben-lav bebyggelse må der kun opføres én bolig pr. ejendom.
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§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
§ 5.1
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Raskvej i princippet som vist på kortbilag 3.

§ 5.2
Der udlægges areal til nye boligveje, vendepladser og stier i princippet som vist på kortbilag 3.

Alle veje inden for lokalområdet udlægges som private fællesveje jf. Privatvejsloven.

Boligvejes forløb skal etableres så der sikres lav hastighed i området, da veje også skal
fungere som del af stiforbindelsen gennem lokalplanområdet.

For anlæg i de beskyttede naturområder kræves forudgående dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.

§ 5.3
Boligveje udlægges i en bredde af minimum 8 meter og en kørebanebredde på minimum 5,5
meter.

Der skal i begge vejsider være en rabat, som buffer for gående og gæsteparkering. Hertil skal
der være trug for vandafledning.

Rabatten skal udformes som bærestabil skulder for trug, så sammenskred af trug undgås.
Herunder ved parkering af bil i rabat.

§ 5.4
Boligveje skal etableres med fast belægning som asfaltbelægning eller lign.

Belægningen skal fremstå i natur-karakter, ved en overfladebehandling (OB) med majssten
eller tilsvarende lys stentype.

Ad §
Herunder; en sti der indpasser sig landskabet med en naturkarakter. Stien er udført med en
OB belægning med majssten.
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§ 5.5
Overfladevandet fra boligveje skal håndteres i vej- eller fællesarealerne, som princippet i
kortbilag 3.

Anlæg for vandhåndtering må ikke etableres i beskyttede naturområder.

§ 5.6
Stier inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesstier jf. Privatvejsloven.

Stierne i delområde A, B og C skal udlægges i en bredde på minimum 3,5 meter og etableres
med belægning som boligvejene §5.4, med en bredde på minimum 1,5 meter.

Stier i delområde A, B og C skal være belyste.

Stierne i delområde D og E skal udlægges i en bredde på minimum 3,5 meter og etableres
med grus, stenmel eller belægning som boligvejene §5.4, med en bredde på minimum 1,5
meter.

Stierne skal forbindes med stien fra naboområdet Skovloddet, til Østerkærvej og til Aale
teltplads.

Stien i den sydlige del af delområde E udlægges som trampesti i princippet som vist på
kortbilag 3.

For anlæg i de beskyttede naturområder kræves forudgående dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.

§ 5.7
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Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom og bredden må ikke overstige 5,5 m.
Derudover må der etableres sti-tracé af maksimalt 1,5 m bredde.

En sti-tracé må ikke etableres nærmere end 2,5 m fra indkørslen. Laves den
sammenhængende med overkørslen, må den samlede bredde ikke overstige 5,5 m.

§ 5.8
I områder til tæt-lav bebyggelse skal der indrettes minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig.

På hver ejendom til åben-lav boligbebyggelse skal der indrettes minimum 2 parkeringspladser.

Carporte og garager tæller med som parkeringsplads.

§ 5.9
Parkeringsarealer med mere end 4 parkeringspladser samlet, skal etableres med
græsarmering, grus eller andre materialer, der er minimum 50% gennemtrængelige for
regnvand.
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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 skal være
antirefleksbehandlet.

Der må ikke opføres vindmøller.

§ 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
Der må kun anvendes parkarmaturer til belysning af boligveje og stier, som retter lyset mod
færdselsarealerne.

Belysning etableres som en del af byggemodningen. Belysningen skal kunne overholde krav
tilsvarende blændingsklasse D6 og minimum beskyttelsesklasse G4.

Master til belysning må have maks. højde på 4 meter.

Belysning må ikke opføres inden for åbeskyttelseslinjen eller beskyttede naturområder.

Ad §
Blændingsklasse D6 og minimum beskyttelsesklasse G4 jf. PremiumLight-Pro
vejledningens pkt. 5.4.2.6 Beskyttelse mod blænding.

PremiumLight-Pro projektet er et EU initiativ omfattende:

Opstilling af LED kvalitetskriterier til brug ved offentlige udbud og indkøb;

Udarbejdelse af vejledninger for henholdsvis udendørs og indendørs belysning inden for
privat og offentlig service;

Uddannelsestilbud til medarbejdere, der arbejder med offentlige udbud, installatører,
rådgivere, arkitekter og konsulenter;

Best practice eksempler;

Formidling via hjemmeside og seminarer.

§ 6.4
Udføres lokalplanområdet med et samlet privat fællesanlæg for spildevand, skal enhver
bebyggelse i området tilsluttes hertil, samt indgå i det dertilhørende spildevandslaug.
Et samlet privat fællesanlæg vil skulle kunne rense spildevandet til, som minimum renseklasse
OP.

Udføres lokalplanområdet uden et samlet privat fællesanlæg for spildevand, skal enhver
bebyggelse i området tilsluttes Hedensted Spildevands spildevandsnet.

Ad §
Et nyt anlæg vil i området skulle rense spildevandet til, som minimum renseklasse OP uanset
årsag til et nyt anlæg. Anlægstyper der renser spildevandet til minimum OP er: Beplantet
filteranlæg med nedsivning, pileanlæg og nedsivningsanlæg.
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§ 6.5
Antenner og paraboler må kun opsættes så de ikke er synlige fra veje og må kun opsættes i en
maksimal højde på 1,5 meter.

§ 6.6
For tæt-lav bebyggelser med mere end 4 boliger, skal der etableres en fælles løsning til
affaldshåndtering inden for området.

§ 6.7
Tekniske nedsivningsanlæg til håndtering af regn- og/eller spildevand, inklusiv renset
spildevand, skal etableres i en afstand af minimum 25 meter fra eksisterende vandområder i
form af vandløb og søer. Tilhørende lukkede rørføringer kan etableres nærmere de nævnte
vandområder; men må ikke udløbe heri.

Spildevand, inklusiv renset spildevand, må ikke udledes direkte til Gudenåen.

For de områder der er udpeget beskyttede naturområder, kræver tilstandsændringer, herunder
udledning fra regnvandsbassinerne, at der ansøges om dispensation fra
Naturbeskyttelsesloven.

Anlæg skal placeres som vist i princippet på kortbilag 3.

Ad §
Etablering af anlæg kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1
For åben-lav i område A, B og C:
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% af deljordstykket, på grunde med en
grundstørrelse mindre end 2.000 m². Grunde over 2.000 m² må maksimalt bebygges med 600
m². Med bebyggede areal menes boligareal, udestuer, brændeskure, drivhuse,
garage/carporte, udhuse, overdækkede arealer og lignende. Sekundære bygninger, som ikke
kræver tilladelse skal også tælles med i det samlede areal.

For tæt-lav i område B:
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40% af deljordstykket. Dette gælder også for den
enkelte grund ved en evt. udstykning iht. byggelovens §10A.

For tæt-lav i område A og C:
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% af deljordstykket. Dette gælder også for den
enkelte grund ved en evt. udstykning iht. byggelovens §10A.

§ 7.2
Gældende for delområde A, B og C:

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter
over byggemodnet terræn. Bygninger med saddeltag, må opføres med en facadehøjde på
maksimalt 3,5 m for langsider.

Ved ensidig taghældning begrænses højden i § 8.1.

Gældende for delområde B, D og E:

I de rekreative arealer i delområde D og E, samt i tilknytning til fælleshuset i delområde B, må
opføres mindre sekundære bygninger på maksimalt 10 m².

Gældende for delområde D og E:

I et 10 m bredt bånd, langs delområde A og C, må der på hver matrikel opføres én
staldbygning på maks. 80 m² til maks. 4 heste/kvæg.

Staldbygninger må opføres med en facadehøjde mod Gudenåen på maksimalt 2,5 m for mindst
70% af langsiden. Bygningshøjden må ikke overstige 4 m for facaden der vender væk fra
Gudenåen.

Staldbygningerne skal placeres mindst 5 m fra skel og andre bygninger på samme grund.

I delområde E må der opføres én staldbygning på maks. 300 m² for et erhvervsmæssigt heste-
eller kvæghold beliggende udenfor åbeskyttelseslinjen, som vist i princippet på kortbilag 3.
For staldbygning til erhvervsmæssigt heste- eller kvæghold, gælder særligt, at staldbygningen
skal placeres min. 50 m fra område, der er lokalplanlagt til boligformål eller er byzone, samt
min. 50 m fra nabobeboelse. Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra disse
afstandskrav.

Ad §
Staldbygningen til erhvervsmæssigt heste- eller kvæghold må have op til 300 m2
produktionsareal (= areal af dyrenes bokse) til vinteropstaldning af heste/kvæg.
For helårsopstaldning, gælder maks. produktionsareal 200 m2 for kun heste, og 175 m2 for
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kun kvæg, jf. kapitel 4, i §7 af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1261 af
29/11/2019).

 

Uddrag af Miljøstyrelsens, på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse gældende, regler for
udegående dyr i vinterperioden vedr. læskur/stald:

• Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje
(undtagelser) eller naturlige forhold svarende til dette. Gulvarealet i læskure til udegående
heste skal svare til arealkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens
stangmål) for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens
stangmål).
Læskur eller bygning til udegående heste skal ifølge hesteloven være placeret på et sted med
tilstrækkelig afvanding (dræning).
Udegående dyr skal være robuste, og også robuste racer skal beskyttes mod vind og vejr.
Robuste kvægracer er fx Angus, Galloway, Skotsk Højlandskvæg og Hereford.

• For heste er det alene heste af racerne islandske heste, konik-heste, przewalski-heste,
exmoor ponyer og shetlandsponyer (mindst 7/8-renracede dyr), der anses for så robuste, at
de på en række betingelser kan være udegående uden adgang til læskur .

 

For enhver stald gælder dog at den skal overholde gældende krav til afstande mv. i henhold
til Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr 760 af
30/07/2019) og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (BEK nr 844 af 23/06/2017).

 

Højden bestemmes ud fra et niveauplan fastsat i forbindelse med ansøgning om
byggetilladelse efter bygningsreglementets bestemmelser. Niveauplanet måles/indlægges efter
byggemodnet terræn.

§ 7.3
Bygninger til boliger må opføres i højst 2 etager. Der må ikke etableres kælder.

Ad §
Der kan opføres boliger i én etage med tagetage eller trempeletage. Der henvises til de
maksimale facadehøjder, som er angivet i § 7.2.

§ 7.4
Ny bebyggelse skal iht. vejbyggelinjer for Raskvej, placeres minimum 5 m fra vejskel til
Raskvej, for at sikre, at der er fremtidig mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller
til at lave andre ændringer af hensyn til trafik og trafiksikkerhed, herunder cykelsti.
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§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1
Tage skal udføres som saddeltag med taghældning mellem 20o og 50o, eller ensidig
taghældning på 15o.

Ved ensidig taghældning må bygningshøjden maksimalt være 5,5 m. Hertil skal der være en
modstående tagflade med overkant minimum 1 m under tilstødende bygnings tagryg. Den
modstående tagflade skal dække et areal, med en dybde på minimum halvdelen af tilstødende
bygnings dybde, samt en overlappende længde på minimum halvdelen af tilstødende bygnings
længde.

Tagryg skal for hver 20. meter, målt i lige linje, forskydes minimum 1 m vandret og/eller
lodret, eller vinkles 90o.

 

Tage må ikke udføres med valm. Ligeledes gælder det for vinkelhuse, at en af de to længer der
udgør en vinkel, skal fremstå gennemgående med gavl.
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Overdække af terrasser, carporte og garager mv., skal indgå som fysisk sammenbundet del af
huset, med taghældning tilsvarende husets tag. Stalde i delområde D og E er undtaget fra
sammenbindingen.

Gavltrekanter skal opføres som husgavl, som fortsættelse og i samme materiale.

Sterne skal udføres som lodret stern.

Ad §
Den modstående tagflade ifm. ensidig taghældning, har til formål at sikre at bygningerne
ligger sig ned i landskabet. På denne måde undgås facader som høje skærme ud mod den
store flade og åbne natur. Med en modstående taghældninger fra den højeste væg, bringes
skalaen ned til menneske, og natur, uden at forhindre dele af boligen i at åbne sig mod himlen.

§ 8.2
Kviste, tagvinduer el.lign. må maksimalt udgøre 50% af den respektive tagside.

Kviste må udføres enten med taghældning som huset, eller fremstå vandret med skjult fald.

§ 8.3
Glasoverdækninger skal følge tagets hældning og visuelt være en integreret del af taget.

Inddækninger skal være udført i samme farver eller materialer som taget.

Ventilationshætter og lignende placeres således, at de ses mindst muligt og har samme farve
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og hældning som taget.

Varmepumper skal afskærmes og fremtræde som en integreret del af bebyggelsen, herunder i
farver og/eller materialer som anvendes på bygningerne.

§ 8.4
Tagbeklædning skal udføres med enten teglsten, betontagsten, skifer, zink, aluminium
eller tagpap med listedækning. Mindre partier kan udføres som glaspartier, herunder udestuer. 

Der må ikke være blanke eller reflekterende materialer med en glansværdi over 14. Solceller
og solfanger er undtaget, se § 6.1.

Undtaget herfor er staldbygningerne, der alene må udføres med sedumtag.

Undtaget herfor er også fritliggende drivhuse på maksimalt 30 m². Dog skal drivhuse opføres i
samme materialevalg som anvendes på bygningerne.  

§ 8.5
Facader skal udføres som murværk i tegl, og fremstå som blanke, vandskurede eller pudsede
vægge eller udføres med træ- eller skiferbeklædning. Der må ikke udføres laftehjørner.

Mindre partier kan udføres som lette facader af træ, skifer, glas, aluminium, zink,
kompositmaterialer eller lignende, der kan monteres på/i træ-/aluskelet.

Undtaget herfor er fritliggende drivhuse på maksimalt 30 m². Dog skal drivhuse opføres i
samme materialevalg som anvendes på bygningerne.

§ 8.6
Vinkler mellem ydervægge, for alle bygninger, indenfor den enkelte matrikel, skal være 90o.

§ 8.7
Skilte må højst have en størrelse på 0,3 m², og der må kun opsættes ét skilt på hver ejendom.
Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk og tilpasses bygningens arkitektur og må ikke
have karakter af facadebeklædning, såfremt det opsættes på en bygning. Skiltet skal have
ensfarvet, afdæmpet bundfarver og tekst. 
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§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1
For tæt-lav byggeri gælder:
Der må ikke plantes hæk i skel, opsættes hegn, stakit eller lignende der markerer skel.

I tilknytning til den enkelte bolig må der etableres en have/terrasse med at areal på maks. 80
m2. Der må plantes hæk på 2 sider rundt om haven/terrassen som buske af hjemmehørende
arter, for at fremstå i karakter af selvgroet natur.

Ubebyggede arealer (indkørsler og parkeringspladser undtaget) skal etableres som
blomstereng, med en blanding af hjemmehørende græs- og blomsterarter, og kan beplantes
med spredte grupper af træer og buske af hjemmehørende arter.

Til træer i fællesområder kan f.eks. anvendes lind, bøg, spidsløn eller sølvløn.

For åben-lav byggeri gælder:
Hegning langs veje, stier og mellem de enkelte parceller skal ske som buskmix af
hjemmehørende arter, for at fremstå i karakter af selvgroet natur.

Hegn mod veje og stier skal placeres minimum 0,4 meter fra skel. Hegn mellem de enkelte
parceller skal placeres i skel.

Foruden levende hegn må der opsættes trådhegn under forudsætning af, at den skjules i
beplantningen.

Der må ikke ske ændringer på den del af arealet, der er udlagt til natur/rekreative områder.

For delområde D og E gælder:
Hegning langs veje, stier og mellem de enkelte parceller skal udføres lysåbent med 2-3 tråde
på hegnspæle af ikke-maskinelt udtryk, herunder profilfræst, drejet og støbt. Der må ikke
anvendes nogen form for pigtråd eller fårehegn.

Hegn skal muliggøre fri passage for små vilde dyr som harer, pindsvin, mv.

For de dele af delområderne der er udpeget beskyttede naturområder, kræver
tilstandsændringer at der ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Dog kan der ikke dispenseres for større ændringer som for eksempel at opfylde, omlægge eller
tilplante arealet.
Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er
blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Ad §
Med hjemmehørende arter tænkes der danske arter af bl.a. hassel, hyld, rød kornel og dunet
gedeblad.

§ 9.2
Indenfor delområde A, B og C gælder:

Langs stier og veje skal der for minimum hver 20 m, etableres minimum en busk, fra hver af
følgende 2 plantefamilie-lister:

I. farver og dufte:
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Rød Kornel / Kirsebærkornel (Cornus sanguinea / Cornus Mas)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus Monogyna)
Pil (Salix aurita, Salix caprea, Salix repens, og/eller Salix pentandra)

II. føle og smage:

Kirsebær / blommer / slåen (Prunus avium / Prunus padus / Prunus Spinosa)
Mose-Bølle / Blåbær (Vaccinium uliginosum / Vaccinium myrtillus)
Hindbær / korbær (Rubus idaeus / Rubus caesius)

Ad §
Lokalplanen lægger særligt vægt på et naturvenligt bo- og oplevelsemiljø for alle sanser. Der
skal derfor være et rigt og bredt spektre af delte oplevelser, både hvad angår dufte, farver og
smage. Hertil kommer liv i luften, med omkringflakkende sommerfugle, summende
blomsterbestøvere, samt sangglade småfugle.

§ 9.3
Der skal plantes et vejtræ for minimum hver 30 m langs boligveje, i enten rabat eller min.
0,3m fra skel.

Vejtræer skal være af hjemmehørende sort, f.eks. lind, bøg, spidsløn eller sølvløn.

§ 9.4
Terrænreguleringer på de enkelte grunde skal holdes inden for +/- 0,5 m fra
eksisterende terræn. Afgravning eller påfyldning af terræn må ikke finde sted nærmere
naboskel end 1 m og herfra med et anlæg på maks. 1:5.

I forbindelse med anlæg til håndtering af regnvand, må der foretages den nødvendige
terrænregulering, for at sikre vandets tilløb til regnvandsbassiner, grøfter og trug.

Bygninger og udearealer skal tilpasses terrænet og ikke omvendt.

Ved terrænregulering har den grundejer, der foretager reguleringen ansvaret for, at den
naturlige afstrømning af overfladevand ikke hindres.

§ 9.5
Regnvandsbassiner, søer, grøfter og lignende, skal indgå i omgivelserne som LAR-løsninger
med natur-karakter og rekreativ værdi, og må ikke indhegnes.

Regnvandsbassiner skal udføres med permanent vandspejl.

Brinker i regnvandsbassiner skal have en hældning på maksimalt 20% (1:5). Brinker må ikke
beplantes, tilsåes eller pålægges muld, men alene naturligt tilgroes af tilstødende naturlige
plantearter.

Brinker skal være udført så de ikke risikerer sammenstyrtning ved overløb. 

Ad §
Naturkarakter kan etableres ved at udforme vandløb og bassiner med let snoede bløde kurver
samt at trug og brinker henstår som råjord uden muld for et næringsfattigt miljø. Derved vil
naturen i eget tempo indtage området og blive del af landskabet som et godt levested for dyr
og planter. 
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I stedet for isåning af frøblandinger kan man evt. høste fra engen ved Gudenåen, og sprede
frøene på brinkerne, så brinkers beplanting naturligt bliver af de lokale hjemmehørende arter.

§ 9.6
Der skal sikres vejadgang til de udlagte regnvandsbassiner i en bredde af minimum 3 m.

Adgangsvej til bassiner skal have en udformning, så den fremstår som en del af de grønne
områder. Der kan f.eks. anvendes græsarmeringssten eller lignende, evt. kombineret med
stier, se § 5.6.

§ 9.7
Inden for lokalplanområdet må de ubebyggede arealer ikke anvendes til langtidsparkering,
oplag eller henstilling af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne,
både/skibe og/eller ikke indregistrerede køretøjer.

Oplag af trailere skal ske på egen grund.

Forslag

Lokalplan 1133 - Boliger ved Raskvej i AaleSide 26



§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny
bebyggelse
§ 10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet alment vandværk samt
tilsluttet lokalplanområdets spildevandsnet, i henhold til § 6.4.

§ 10.2
Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret grønne områder, veje, stier,
beplantning og parkeringsforhold, som nævnt i § 5, § 6 og § 9.

For stiernes sammenhængende forløb, er det afgørende at stiforbindelsen syd om delområde
A, enten kan dokumenteres tinglyst på nabomatriklen (matr.nr. 6v, Åle by, Åle), med krav til
fremkommelig stand, eller krav om etablering af sti tilsvarende lokalplanens øvrige
stiforbindelser.
Er den pågældende stiforbindelse ikke tinglyst og imødekommet kravene, skal stiforbindelsen
etableres indenfor lokalplanområdet, på lige vilkår med øvrige stier i lokalplanen.

Ad §
Stiforbindelsen der er tegnet på matr.nr. 6v, Åle by, Åle, tager udgangspunkt i at kunne
benytte den vejret der idag er på den pågældende matrikel, for den tidligere matr. 20f, Åle by,
Åle.

§ 10.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet et anlæg til håndtering af regnvand, og
godkendt af Hedensted Kommune.
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§ 11 Grundejerforening
§ 11.1
Der skal oprettes en eller flere grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere inden
for lokalplanens område, når 40% af bebyggelsen inden for det enkelte delområde er
solgt/udlejet, eller når Hedensted Byråd kræver det.

§ 11.2
Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i
lokalplanområdet, såfremt grundejerforeningen er oprettet, eller for den oprindelige ejer ved
påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.

§ 11.3
Grundejerforeningen skal forestå de opgaver, der er beskrevet i dennes vedtægter,
herunder drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer, regnvandsløsninger, veje og stier.
Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af
eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.

§ 11.4
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hedensted Kommune.
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§ 12 Aflysning af lokalplan og servitutter
§ 12.1
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende
lokalplan, fortrænges ifølge Lov om planlægning § 18.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Vær opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger
er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

§ 12.2
Følgende servitutter ophæves med vedtagelsen af Lokalplan 1133:

03.01.1961-935733-56 Dok om adgangsbegrænsning mv

03.01.1961-935538-56 Dok om adgangsbegrænsning mv

10.09.1964-935734-56 Dok om adgangsbegrænsning mv

10.09.1964-935540-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
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Redegørelse
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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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.

Forud for udformningen af nærværende lokalplan og kommuneplantillæg, er lokalplanområdets
delområde B ifølge Hedensted Kommuneplan 2017–2029 beliggende i rammeområde 7.B.17 -
blandet boligområde. Bebyggelsesprocenten må højst være 40 procent jf.
kommuneplanrammen. Bygningerne må opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på
8,5 m. Lokalplanens delområde A er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Resten af lokalplanområdet ligger uden for kommuneplanens rammeområder. Der skal derfor
udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider kommuneplanramme nr. 7.B.17, således at den
omfatter de dele af lokalplanområdet der overføres til byzone. Naturområderne der ligger
indenfor åbeskyttelseslinjen og indenfor bevaringsværdige landskaber, forbliver landzone. For
disse områder, udformes en ny kommuneplanramme 7.R.09 under tillægget. De nye rammer
vil fastlægge områdets anvendelse til rekreative formål.
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Retningslinje 1.1 - Byudvikling
Størstedelen af Aale ligger i landzone, men byen i Kommuneplan 2017-2029 er udpeget som
lokalcenter. 

I forbindelse med nærværende lokalplan overføres boligområderne til byzone, mens de åbne
naturarealer m.v. i den sydlige del af området bevares i landzone.

Følgende retningslinje i Kommuneplan 2017-2029 omhandler planlægning inden for et planlagt
byzoneareal: 

1.1.1: Byudvikling skal, som en alt overvejende hovedregel, ske indefra og ud.

Området omfattet af den nærværende planlægning grænser op til den eksisterende
bymæssige bebyggelse i Aale. Det vurderes derfor at være i overensstemmelse med
retningslinjen om, at byudvikling skal ske indefra og ud. 

Ligeledes skal der afklares -og redegøres for behovet for stiforbindelser, i forhold til det
omkringliggende stinet, hvor der sættes særligt fokus på at skabe sammenhænge.
Lokalplanen udlægger stiforbindelser, som skaber sammenhæng mellem delområderne i
planen og til den øvrige del af byen.
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Retningslinje 5.2 - Særlig værdifulde
landbrugsområder
En større andel af delområde C er udpeget som særlig værdifuld landbrugsområde, for hvilket
følgende retningslinjer gælder:

5.2.1 Områder med jordbrugsmæssig anvendelse skal hovedsageligt anvendes til
jordbrugserhverv (land- og skovbrug).

5.2.2 Varetagelsen af andre samfundsmæssige interesser kan medføre, at hensynet til
jordbruget må nedprioriteres.

5.2.3 I områder udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal landbrugets
erhvervsmuligheder prioriteres højt i forhold til andre interesser. Hvor udpegningen overlapper
med andre arealanvendelser skal udvikling i området tilpasses de enkelte interesser.

Med udgangspunkt i 5.2.2, vurderes det rekreative løft og sammenbinding af naturområder, at
vægte højere end jordbruget.
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Retningslinje 7.1 - Grønt Danmarkskort
Inden for lokalplanafgræsningen, er et område tilsvarende åbeskyttelseslinjen, også udpeget
som del af Grønt Danmarkskort. De to udpegninger understøtter hinanden, hvorfor det
vurderes at lokalplanen er i overensstemmelse med Grønt Danmarkskort.

Begge har til formål at beskytte og forbedre naturen og dennes vilkår. 

Grønt Danmarkskort er opbygget af fire udpegninger for eksisterende og potentielle
naturområder og økologiske forbindelser: Særlige naturbeskyttelsesområder, Potentielle
naturområder, Økologiske forbindelser, Potentielle økologiske forbindelser. Disse udpegninger
udgør herved ét samlet naturnetværk – Grønt Danmarkskort.

Retningslinjerne for Grønt Danmarkskort lyder:

Generelt

7.1.1 Inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort skal naturværdierne og arternes
spredningsveje bevares og udvikles ved at skabe større og bedre sammenhængende
naturområder også hen over kommunegrænserne.

7.1.2 Inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort skal der sikres mulighed for et
mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv (biodiversiteten).

7.1.3 Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for Grønt Danmarkskort.

 

Byudvikling og natur

7.1.4 Særlige naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser beliggende i
byudviklingsområder, eller områder der indgår i byer og sommerhusområder skal bevares og
styrkes som naturområde og rekreativt rum med gode adgangsforhold til natur (eksempelvis
rekreative ruter eller stier), og med mulighed for et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv.

7.1.5 Særlige naturbeskyttelsesområder skal friholdes for bebyggelse. Økologiske forbindelser
skal som hovedregel fritholdes for bebyggelse og samtidig sikre grundlaget for
sammenhængene natur og for at skabe rekreative udfoldelser, ro og oplevelser tæt på naturen
for mennesker.

7.1.6 For byudviklingsområder eller områder der indgår i byer og sommerhusområder, der
indeholder Potentielle naturområder og Potentielle økologiske forbindelser, skal lokalplaner
sikre, at området til potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser helt eller delvist
friholdes for bebyggelse, at der skabes sammenhængende natur og rekreative
anvendelsesmuligheder (fx stier) samt at der sikres mulighed for et mangfoldigt og varieret
dyre- og planteliv.

 

Byggeri og anlæg

7.1.7 Der må ikke etableres byggeri og anlæg eller foretages indgreb, som forringer tilstanden
for Særlige naturbeskyttelsesområder eller Økologiske forbindelser, som er eksisterende
beskyttet natur.
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[...]

 

Naturgenopretning

7.1.11 Ved naturgenopretning og naturpleje inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort
skal indsatsen bidrage til at binde Natura 2000-områderne sammen, så den biologiske
mangfoldighed og variation styrkes i et langsigtet perspektiv.

7.1.12 Særlige naturbeskyttelsesområder skal sikres, søges udvidet, og hvor det er relevant,
gennem pleje og andre tiltag, forbedres.

7.1.13 Ved etablering af nye naturområder inden for rammerne af Det Grønne Danmarkskort
skal det som hovedregel vurderes om klimatilpasning og udbygning af rekreative muligheder,
kan indgå i løsningerne. Disse synergieffekter skal bidrage til menneskers mulighed for at få
adgang til naturen og til håndtering af store vandmængder der følger af klimaforandringer.

7.1.14 Klimatilhåndteringsprojekter og rekreative projekter skal som udgangspunkt berige
naturtilstanden, og må ikke forringe tilstanden af eksisterende naturområder væsentligt.

[...]

7.1.19 Det skal tilstræbes, at der i forbindelse med nye naturprojekter, udarbejdes en plan for
naturområdets fremtidige pleje.

 

Lokalplanområdets begrænsning ved åbeskyttelseslinjen, understøtter Grønt Danmarkskort.
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Retningslinje 8.1 - Oversvømmelse og erosion
Retningslinje 8.1 - Oversvømmelse og erosion
For kommuneplanrammen 7.B.17 - Aale midtby, gælder ifm. oversvømmelse og erosion
følgende:

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse
eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlig tekniske anlæg eller ændret
anvendelse mv. inden for rammen.

Kilde: Grundvand, vandløb og kloak (regnvand)

Lokalplanen udlægger områder til regnvandshåndtering på baggrund af et
vandhåndteringsprojekt, udarbejdet for området. På denne baggrund vurderes det at
lokalplanen sikrer håndtering af regnvand.

Ift. grundvand antyder vandhåndteringsprojektet, at grundvandstanden ligger forholdsvis højt.
Derfor skal der ifm. byggeri, indtænkes afværgeforanstaltninger ift. grundvandsstanden.
Herfor bl.a. mulighed for permanent grundvandssænkning, drænrør og faskine, samt at der
ikke tillades kældre i området.

Grundvandstanden pejles til at ligge 0,4-1,5m under overfladen, for delområde A og C, mens
det for dele af delområde B pejles til at ligge i overfladen.

Oversvømmelse ved høj vandstand i vandløb (Gudenåen), vurderes ikke problematisk, på
baggrund af terrænet indenfor åbeskyttelseslinjen.

Retningslinjer for oversvømmelse og erosion

8.2.1 Ved lokalplanplanlægning for byudvikling, tekniske anlæg, ændret anvendelse
med videre inden for et udpegede område, skal det vurderes om der er behov
for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion, og hvor der på bagggrund
af foreliggende viden og data laves en vurdering af hvilke afværgeforanstaltninger, der er mest
hensigtsmæssige i det konkrete område.

8.2.4 Før der lokalplanplanlægges i de udpegede områder, anbefales det at
undersøge konkret, om området er påvirket eller risikerer at blive påvirket af forhøjet
sekundært grundvandsstand eller erosion.
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Retningslinje 8.2 - Klimatilpasningsområder
Aale by er delvist udlagt til et klimatilpasningsområde i kommuneplanen, og ligeledes er der
udlagt en strækning langs Gudenåen.

Klimatilpasningsområder er arealer, der risikerer at blive udsat for periodevise oversvømmelser
som følge af klimaforandringer frem til år 2100. Derfor skal der i lokalplanlægningen redegøres
for, hvordan de langsigtede klimaændringer med ændret nedbørsforhold håndteres inden for
lokalplanområdet. Det skal ske ved en hensigtsmæssig håndtering af overfladevandet, som
samtidig er fremtidssikret. 

I lokalplanlægningen sikres det, at der sker en lokalhåndtering af regnvandet, der skal
indtænkes som et rekreativt element i form af LAR-løsninger.
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Retningslinje 10.1 - Landskab
En del af lokalplanområdets østligste del, er udpeget som del af det bevaringsværdige og
større sammenhængende landskab; Gudenå Slette. Udpegningen ligger i forbindelse med
Gudenåen, hvormed udpegningen ligger med overlap af såvel åbeskyttelseslinjen, som Grønt
Danmarkskort.

De flere overlappende udpegninger, er sammen med til at bevare det pågældende landskab.
Lokalplanen opstiller hertil særlige bestemmelser for såvel bebyggelsens ydre fremtræden,
som for ubebyggede arealer, der sammen skal sikre at landskabet vil understøttes ved
opførelse af byggeri. Lokalplanen sikrer dertil, at der ikke opføres kunstig belysning og
lysforurening i det udpegede område.

 

Bevaringsværdige landskaber er landskaber, der er særligt karakteristiske på baggrund af
deres naturgrundlag (terræn, jordtype med flere), kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug
med flere) og/eller rumlige og visuelle fremtoning.

Større sammenhængende landskaber er landskaber, der er behov for at beskytte på grund af
de fysiske og visuelle sammenhænge mellem de bevaringsværdige landskaber, fordi de er
potentielt værdifulde og/eller fordi de er eller ønskes uberørt af byudvikling og tekniske anlæg.

Landskaberne ønskes sikret, fordi de i kraft af dramatik, mangfoldighed eller ensartethed,
besidder en særlig fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi. Der er ofte et nært
samspil med særlige geologiske forhold eller der er en særlig kulturhistorisk fortælleværdi
knyttet til områderne. De større, sammenhængende landskaber er primært knyttede til kysten
og til de markante ådales landskaber.

 

Relevante retningslinjer
10.1.1 De større sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri,
anlæg, støj og menneskeskabt lys. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en
høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt.

10.1.2 Dette gælder også for byggeri og anlæg med videre, som etableres uden for selve de
større sammenhængende landskaber, men som får indflydelse herpå.

10.1.3 Uden for bymæssig bebyggelse skal de bevaringsværdige landskaber friholdes for støj,
menneskeskabt lys samt større byggeri og tekniske anlæg.
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Retningslinje 10.2 - Skovrejsning
Kommuneplanen udpeger områder for skovrejsning, både for hvor det er ønsket og hvor det er
uønsket. I nærværende lokalplan er der udpeget flere områder, hvor skovrejsning er uønsket.
Det gælder hele delområde B og dele af delområde D og E, nærmest Gudenåen.

Lokalplanen fritholder områder D og E, med henblik på at bevare det lysåbne landskab. I
område B vil lokalplanen muliggøre plantning af træer i forbindelse med eventuelt større
rekreativt område. Dog må området ikke få karakter af skov.

 

10.2.2 I områder hvor skov er uønsket, må der ikke ske skovtilplantning.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, udpeges på steder, hvor skovrejsning som
udgangspunkt er uforeneligt med andre planlægnings- og beskyttelseshensyn, for eksempel
langs fremtidige infrastrukturanlæg, herunder langs fremtidige vejanlæg, i større
landskabsfredninger, lavbundsarealer i forbindelse med de store ådale og de værdifulde
udsigtslandskaber ved kysten og ådalene. Bevarelsen af de beskyttede naturtyper (heder,
overdrev, moser, enge, strandenge med mere) samt bevarelsen af særlige kulturhistoriske
værdier med mere forudsætter også, at der ikke rejses skov disse steder.
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Retningslinje 12.3 - Parkering
Kommuneplanen foreskriver at der for det enkelte område vurderes et parkeringskrav. Da Aale
ligger i et område med begrænset offentlig transport, må det forventes at området betjenes af
biler. Derfor stilles der i området krav til minimum 2 parkeringspladser pr. bolig.

Parkering kan ske på private arealer eller på færdselsarealer. Parkering på færdselsarealer,
herunder veje, er reguleret i færdselsloven. I bycentre, og andre steder, hvor der er
begrænsede parkeringspladser, kan der fastsættes parkeringsrestriktioner.

Retningslinjer

12.3.3 Kravet vurderes og fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse,
med mindre en lokalplan, byplanvedtægt eller en reguleringsplan efter tidligere gældende
byggelove fastsætter andre bestemmelser om parkering.

Indretning af parkeringsarealer skal ske i henhold til gældende vejregler.
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Lokalplanens konsekvenser for nærområdet
Landbrug
Der ligger ingen større husdyrbrug i nærheden af det område, der ønskes lokalplanlagt. Derfor
vurderes det, at der ikke vil ske en påvirkning af og fra eksisterende husdyrbrug.

I lokalplanen ønskes heste-/kvæghold. Der tages i lokalplanen højde for dette ønske.
Lokalplanområdet inddeles, så heste-/kvæghold bliver muligt.
Da klov- og hovbærende dyr er forbudt i byzone, og område der ved lokalplan er udlagt til
boligformål, udlægges der områder i landzone, planlagt til opførelse af læskure/stald til dyr.
Ved etablering af folde til dyr, kan det blive nødvendigt at søge dispensation i forhold til
afstandskrav til byzone og/eller lokalplanlagt område.

 

Trafik
Lokalplanen vil ikke generere mere trafik, end det eksisterende vejnet kan håndtere. Hertil
kommer, at de nye boligveje etableres centralt i de nye boligområder og altså i god afstand fra
de eksiterende boligområder. Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil påvirke naboer eller
trafikken i nærområdet væsentligt.

I den sydlige del af området skabes der mulighed for etablering af en ny parkeringsplads med
vejadgang fra Raskvej. Herved kan de bilister, der i dag parkerer på Raskvej, adgang til
trafiksikker parkering.

 

Boligmiljø
Lokalplanområdet har gode adgangsforhold til skole, institutioner og fritidsområder.
Lokalplanmrådets boliger ligger i naturlig forlængelse af de eksisterende boligområder, og de
vil ikke have negative konsekvenser for nærområdet.

 

Visuel påvirkning på lokalt plan
Lokalplanen vil nedbringe områdets skala, samt sikre en synligt kommunikeret tilgængelighed
med gode oplevelsesforløb, beriget af et øget varieret dyre- og planteliv.
Lokalplanen muliggør kun bebyggelse uden for beskyttelseslinjerne, mens områder indefor
beskyttelseslinjerne udlægges til fællesarealer og rekreation.

Nordliggende boligbebyggelse, ligger en anelse højere i terræn end lokalplanområdet,
hvormed indblik-gener naturligt vil være begrænsede.
Lokalplanen sikrer at eksisterende bebyggelse fortsat vil kunne nyde privatliv i deres haver,
alene ved hegn af 1,8 meters højde. Således vil lysninger over stueplan ikke tillades i retning
af eksisterende bebyggelse (mod nord).

Lokalplanen tillader ikke belysning indenfor beskyttelseslinjerne og i det bevaringsværdige
landskabsbånd, så det forstyrrer dyrelivets vilkår mindst muligt (bl.a. nattedyrs jagt).
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Eksisterende lokalplan og servitutter
Herunder en gennemgang af de på ejendommene matr.nr. 10-t, 20-f, 29-f, 21-k, 4-p, 40-l,
70-c, 6-ap, 29-i, 7-ag, 12-æ, 5-u og 12-ay Åle By, Åle lyste servitutter i forbindelse med
udfærdigelse af nærværende lokalplan for området.
Relevante servitutter er så vidt det er muligt stedfæstet på rids.

 

Matr.nr. 10-t og 20-f Åle By, Åle
(SFE: Matr.nr. 21-m, 17-o, 13-f, 1-s, 1-r, 10-t, 10-u, 40-a, 22-ae og 20-f Åle By, Åle)

1) 09.12.1896-935735-56 Dok om vejret mv.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. 

2) 31.08.1904-935800-56 Dok om vejret mv, Vedr 1S
Servitutten findes ikke i akten. Servitutten vedrører formentlig en vejret på nuværende
matr.nr. 1-s.
Servitutten ses ikke at vedrøre lokalplanområdet. Der findes dog intet rids i akten, hvorfor
servitutten ikke kan stedfæstes.

3) 31.08.1904-935801-56 Dok om vejret mv (36/490)
Servitutten findes ikke i akten.
Servitutten vedrører formentlig ikke lokalplanområdet, idet den formentlig vedrører samme
område som servitut 2, der er lyst med samme dato.

4) 11.10.1911-935802-56 Dok om omlægning og ordning af vejforholdene, Vedr 40A
Servitut vedrørende en færdselsret på en vej på nuværende matr.nr. 40-a.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

5) 28.02.1917-935736-56 Dok om erstatningsret (44/889)
Servitut vedrørende ret til at tage ler fra lergrav.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten vedrører i øvrigt ikke ejendommen matr.nr. 10-t m.fl. og bør derfor aflyses på
ejendommen ved brug af tinglysningslovens § 20.

6) 01.04.1925-935737-56 Dok om tilladelse til mølle (52/198)
Servitut vedrørende ret til at have en mølle stående på en ejendom, selvom møllens afstand
fra naboejendommen ikke er lovbefalet.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten vedrører i øvrigt ikke ejendommen matr.nr. 10-t m.fl. og bør derfor aflyses på
ejendommen ved brug af tinglysningslovens § 20.

7) 11.06.1941-935803-56 Dok om højspænding mv, Vedr 11AI
Servitut vedrørende højspændingsmaster på nuværende matr.nr. 40-a.
Påtaleberettiget: Daværende ”Andelsselskabet Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg”
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
Højspændingsmasterne eksisterer ikke længere på ejendommen matr.nr. 10-t m.fl. Servitutten
bør aflyses på ejendommen.

8) 17.10.1953-935804-56 Dok om vandløb i Åle Kær, Vedr 1S
Servitutten vedrører de vandløb som fremgår af det vedhæftede rids. Jf. servitutteksten skal
ejerne af de tilgrænsende ejendomme bl.a. sørge for vedligeholdelse af vandløbene, herunder
oprensning 1 gang årligt.
Vandløbet ligger i skel i den sydvestlige del af matr.nr. 10-t og servitutten skal derfor
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iagttages.
Servitutten er dog ikke til hinder for projektets udførelse.

9) 17.10.1953-935595-56 Dok om 3 vandløb i Åle Kær, vedr. 10A
Samme servitut som servitut 8.

10) 17.10.1953-935732-56 Dok om vandløb i Åle Kær
Samme servitut som servitut 8.

11) 31.12.1956-935805-56 Dok om højspænding mv, Vedr 11AO
Servitutten findes ikke i akten. Servitutten vedrører formentlig højspændingsmaster på
nuværende matr.nr. 40-a.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

12) 03.01.1961-935733-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

13) 10.09.1964-935734-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

14) 24.08.1988-935603-56 Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas, Vedr 10A
Servitutten findes ikke i akten.
Af LER-kort pr. 28/2/2020, ses at Evida Syd har en naturgasledning i området.

15) 10.12.1997-19997-56 Kabelanlæg mv.
Servitut vedrørende elkabelanlæg bl.a. på matr.nr. 1-r og 1-s.
Påtaleberettiget: Elselskabet VOH
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet. 

16) 21.06.2011-1002699257 Deklaration om stier, broer, p-arealer, ophold,
fugletårne m.m.
Servitut vedrørende gennemførelse af Skov- og Naturstyrelsens projekt ”Nyt liv i Uldum Kær”.
På matr.nr. 21-m vedrører servitutten en natursti.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

 

Matr.nr. 29-f, 21-k, 4-p, 40-l, 70-c, 6-ap, 29-i, 7-ag, 12-æ og 5-u Åle
By, Åle
(SFE: Matr.nr. 29-f, 21-k, 4-p, 40-l, 70-c, 6-ap, 29-i, 7-ag, 12-æ og 5-u Åle By, Åle)

1) 11.10.1911-935537-56 Dok om vejforhold, (41-124)
Samme servitut som servitut 4 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitut vedrørende en færdselsret på bl.a. nuværende matr.nr. 40-a.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
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Servitutten vedrører i øvrigt ikke ejendommen matr.nr. 6-ap m.fl. og bør derfor aflyses på
ejendommen ved brug af tinglysningslovens § 20.

2) 03.01.1961-935538-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
Samme servitut som servitut 12 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

3) 10.09.1964-935540-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
Samme servitut som servitut 13 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

4) 05.04.1965-935541-56 Dok om højspænding mv
Servitutten findes ikke i akten.
Der er dog formentlig tale om samme højspændingsledning som i servitut 5 for ejendommen
matr.nr. 12-ay.
Af LER-kort pr. 28/2/2020, ses at det, at der ikke er højspændingsledninger beliggende i
lokalplanområdet. N1 aflyser servitut.

 

Matr.nr. 12-ay Åle By, Åle
(SFE: Matr.nr. 12-ay Åle By, Åle)

1) 17.10.1953-901881-56 Dok om 3 vandløb i Aale kær, Vedr 12AD
Samme servitut som servitut 8 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitutten vedrører lokalplanområdet som beskrevet i denne redegørelse under servitut 8 for
matr.nr. 10-t m.fl.
Servitutten vedrører dog ikke ejendommen matr.nr. 12-ay, og servitutten bør derfor aflyses på
denne ejendom ved brug af tinglysningslovens § 20.

2) 03.01.1961-935538-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
Samme servitut som servitut 12 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

3) 10.07.1964-935539-56 Dok om oversigt mv
Servitut vedrørende arealer til fri oversigt i krydset ”Raskvej – Gudenåvej – Nyvej”.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

4) 10.09.1964-935540-56 Dok om adgangsbegrænsning mv
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Samme servitut som servitut 13 for ejendommen matr.nr. 10-t m.fl.
Servitut vedrørende adgangsbegrænsning til den offentlige kommunevej Raskvej. Jf.
servitutten må der ikke oprettes adgang til ”Raskvej” uden vejdirektoratets tilladelse, hverken
for gående eller kørende færdsel. Eksisterende adgange til vejen må desuden ikke udvides
uden vejdirektoratets tilladelse.
Påtaleberettiget: Hedensted Kommune
Servitutten aflyses da Vejdirektoratet oplyser det ikke ligger ud til en statsvej.

5) 05.04.1965-901882-56 Dok om højsp master mv, Vedr 12AD
Servitut vedrørende 2 højspændingsmaster i fri jord og 1 højspændingsmast i skel på
daværende matr.nr. 12-ad.
Påtaleberettiget: Daværende ”Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg”
Servitutten kan ikke stedfæstes, da der ikke findes rids i akten.
Af LER-kort pr. 28/2/2020, ses at det, at der ikke er højspændingsledninger beliggende i
lokalplanområdet.

6) 05.04.1965-935541-56 Dok om højspænding mv
Servitutten findes ikke i akten.
Der er dog formentlig tale om samme højspændingsledning som i servitut 5 for ejendommen
matr.nr. 12-ay.
Af LER-kort pr. 28/2/2020, ses at det, at der ikke er højspændingsledninger beliggende i
lokalplanområdet.
N1 aflyser servitut.

7) 12.06.1965-901883-56 Dok om vej mv, Vedr 12AD
Servitut vedrørende vejret ad en 4 m bred vej på nuværende matr.nr. 12-av.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.
Servitutten vedrører i øvrigt ikke ejendommen matr.nr. 12-ay og bør derfor aflyses på
ejendommen ved brug af tinglysningslovens § 20.

8) 22.06.1999-10337-56 Dok. om elkabler m.v., vedr. 4 R
Servitut vedrørende elkabler og transformerstation.
Elkablet er beliggende i den vestligste del af matr.nr. 12-ay langs Østerkærvej.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

9) 17.10.2006-12851-56 Lokalplan 101
Lokalplaner fremgår i dag af Plandata.dk. Der henvises derfor til lokalplanen på Plandata.dk

10) 02.03.2007-2527-56 Dok om drikkevandledning mv.
Servitut om drikkevandsledning beliggende umiddelbart nord for matrikelnumrene 7-g, 4-p,
29-f og 70-c.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

11) 17.11.2017-1009341743 Deklaration om indkørsel, forsyningsledninger mv.
Servitut vedrørende privat fællesvej, indkørsler og stikledninger i forbindelse med
udstykningen nord for lokalplanområdet.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

 

Herunder; LER-kort der pr. d 28/2/2020, viser at der ikke er højspændingsledninger eller
naturgasledninger i lokalplanområdet:
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Teknisk forsyning
Teknisk forsyning

I området er der ingen tinglyste el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Der henledes
opmærksomhed mod, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante
forsyningsselsskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Udgiften ved evt. flytning eller
omlægning af disse i forbindelse med lokalplanens realisering, skal bekostes af den, der
udstykker ejendommene.

 

Vandforsyning

Lokalplanområdet vandforsynes fra Aale Vandværk. 

 

Spildevand

Husspildevand
Der udformes ifm. lokalplanen et spildevandsplantillæg, hvormed området vil omfattes af
Hedensted Spildevandsplan.

Udføres området med egen spildevandsrensning skal det være med efterfølgende nedsivning
af det rensede spildevand, med en minimum renseklasse OP, og uden lugtgener. 

Regn- og overfladevand
Lokalplanområdet skal kunne håndtere større regnvandhændelser, hvorfor der skal ske en
lokalhåndtering af overfladevand (LAR) inden for lokalplanområdet. Overfladevand skal
indtænkes i den samlede håndtering af regnvand, hvor overfladevand tildeles vandrender, trug
o.l. med videre forbindelse til grøfter og regnvandsbassiner. Regnvandet skal anvendes som et
synligt og rekreativt element i lokalplanområdet.

Overfladevand håndteres som private anlæg i fælles arealer inden for lokalplanområdet, eller
på egen grund.

Spildevandslaug
Der oprettes et husspilde- og regnvandslaug som en del af grundejerforeningen.

 

Renovation

Husholdningsaffald hentes som udgangspunkt i skel

Placering og adgangsveje til affaldsbeholdere skal indtænkes i planen

Ved tæt-lav skal der indtænkes en individuel eller fælles løsning fra starten

Hedensted Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan findes på kommunens hjemmeside.
Link gældende ifm. lokalplanens ikrafttrædelsesdato: http://www.hedensted.dk/borger/bolig,-
byggeri-og-flytning/affald-og-genbrug/dagrenovation.
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Naturbeskyttelse
Natura 2000
Der ca. 400 meter til nærmeste Natura 2000-område, som er Uldum Kær, Tørring Kær og
Ølholm Kær.
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse,
der planlægges for, ikke kan medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

 

Bilag IV arter 

Hedensted Kommune har registreret odder i Gudenåen, det er en bilag IV-art, som skal
beskyttes. Der er sikret økologiske forbindelser langs Gudenåen med de naturbeskyttede
arealer. På grund af arealets hidtidige anvendelse hvor lokalplanen muliggør byggeri, vurderes
det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at planlægningen
ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

 

Beskyttede naturområder
Engarealerne ned mod Gudenåen er beskyttede (naturbeskyttelseslovens §3) og har god
naturkvalitet. Der må ikke opdyrkes, gødes eller bygges eller på anden måde tilstandsændres i
det beskyttede engområde, men hidtidig udnyttelse til afgræsning eller slæt må fortsætte.
Afgræsning er med til at pleje engene og holde dem lysåbne.

Overløb fra regnvandsbassiner er ikke defineret nærmere, men de må ikke tilstandsændre
naturbeskyttede arealer uden forudgående dispensation.
Afgræsning helt ned omkring regnvandsbassiner anbefales for at minimere drift og vedligehold
og sikre biologisk mangfoldighed.

Lokalplanen rummer en rekreativ stiforbindelse (natursti) på overgangen mellem det
beskyttede naturområde (eng) og boligparcellerne, sådan at den går på tværs af parcellerne.
Herved sikres at matriklerne ikke udvides i naturområdet og der dannes forbindelse mellem de
eksisterende vandreruter i området, som går til Rask Skov mod øst og til Uldum Kær mod
sydvest.

 

Åbeskyttelseslinje
Med Gudenåen som nabo, ligger store dele af områdets syd-østligste dele, indenfor
åbeskyttelseslinjen.
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Inden for beskyttelseszonen på 150 meter må der ikke foretages tilplantninger eller ændringer
i terrænet. Der er forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne
og master inden for åbeskyttelseslinjen.

Der kan ansøges om dispensation fra forbuddet i § 16 og Hedensted Kommune kan i særlige
tilfælde meddele en dispensation.

Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for søer med en vandflade på mindst tre ha og for vandløb,
som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje, jf.
naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Skovbyggelinje
En lille del af lokalplanen er omfattet af skovbyggelinje fra beskyttelseszone rundt om
fredskoven Rask Skov nordøst for planområdet.
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Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden
for en afstand af 300 m fra skove. Bestemmelsen gælder for en eller flere private skove med et
sammenhængende areal på mindst 20 ha samt for alle offentlige skove (jf.
naturbeskyttelseslovens § 17).

Der kan ansøges om dispensation fra forbuddet i § 17 og Hedensted Kommune kan i særlige
tilfælde meddele en dispensation.

 

Bevaringsværdige landskaber

En forholdsvis stor andel af lokalplanområdets østligste del, er i Kommuneplan 2017 udpeget
som bevaringsværdige landskaber, mens både arealer i øst og vest er udpeget til uønsket
skovrejsning.
Åbeskyttelseslinjen favner hele det bevaringsværdige landskab i lokalplanområdet. Derved
sikrer lokalplanen også med åbeskyttelseslinjen, landskabets bevaring ved at forhindre byggeri
her, og i stedet placere fællesarealer og rekreation i de pågældende områder.

Fra Rask Skov, øst for lokalplanområdet, kastes en skovbyggelinje ind over områdets østligste
del.
Lokalplanen vil sikre landskabets bevaring ved at forhindre byggeri her, og i stedet placere
fællesarealer og rekreation i de pågældende områder.

Der er rige rekreative muligheder i området, samt kulturhistoriske- og naturværdier i Rask
Skov mod øst og Uldum Kær mod vest.
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Miljøforhold
Støj
I henhold til planlovens § 15 a skal lokalplanen redegøre for støjpåvirkning.

De aktiviteter, der etableres i planområdet, er i sig selv ikke støjende aktiviteter, idet der er
tale om etablering af boliger. Dog kan der i anlægsfasen forekomme støj i området.

Dyrehold kan give anledning til gener i form af lugt og støv. Lokalplanen sikrer, at gener ikke
er i et omfang af væsentlig karakter.
Dette ved at sikre, at de enkelte ejendommes dyrehold er af hobbypræget karakter, og at
tilladelse til evt. dyrehold af erhvervsmæssig karakter, alene kan søges til fællesarealer i de
rekreative områder, fjernest beboelse.

 

Lugt, støv eller anden luftforurening 
I henhold til planlovens § 15 b skal lokalplanen redegøre for lugt, støv eller anden
luftforurening.

Boliger, i sig selv, giver ikke anledning til emissioner. I anlægsfasen kan der dog forekomme
støv i området.

 

Jord
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, f.eks. jord, sand, grus eller varig fast
belægning ifølge jordforureningslovens § 72 b.

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

Der er ikke konstateret forurening på lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er ved overførelsen til byzone ikke omfattet af områdeklassificering, jf.
jordforureningslovens § 50 a.

 

Jordbalance
Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at
overskydende jord,
som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.
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Tilladelser efter anden lovgivning
Landbrugsloven

Der er landbrugspligt på følgende ejendomme; matr. nr.  4p, 5u, 6ap, 7g, 12æ, 20f, 21k, 29f,
29i, 40l, 70c, 10t, samt dele af 12ay, alle Aale By, Aale i det område, der er nævnt i § 2.

Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanområdet efter landbrugslovens § 6,
stk. 1, nr. 1, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Vejle Museum

I lokalplanområdet har museet kendskab til et fortidsminde på den sydligste del af matrikel
10t. Her er i umiddelbar tilknytning til Gudenåen fundet kulturlag med keramik og knogler,
bl.a. en bjørneknogle. Museet har i 2018 foretaget en arkæologisk forundersøgelse af dele af
matr. 40l, 12a, 7g, 4p, 29f, 6ap og 20f (museets j.nr. VKH 7969). Ved forundersøgelsen
fremkom dele af en større boplads fra yngre jernalder. Et areal på 19.197 m2 blev som følge
heraf indstillet til egentlig arkæologisk undersøgelse eller bevaring in situ. Der må derfor
påregnes udgifter til egentlige arkæologiske undersøgelser af vejarealer, regnvandsbassiner og
øvrige steder hvor der påtænkes udført jordarbejder under muldlaget, inden for arealet med
fortidsminder.

 

Museumsloven
Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af
historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Vejle
Museum underrettes, jf. museumsloven §27, stk. 2.

 

Vejloven
Der skal jf. lokalplanens bestemmelser om vej- og stiudlæg, samt Lov om offentlige veje
(Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27, udarbejdes et
projekt for veje, stier og parkeringsarealer som skal godkendes hos Hedensted Kommune,
Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. 

I visse tilfælde skal godkendelsen offentligt annonceres med en indsigelsesfrist på 6 uger. Det
fremsendte projekt skal omfatte plan, længdeprofil samt tværsnit, der viser opbygning af
vejen/stien. Der skal oplyses om afvandings- og belysningsforhold samt udførelse af vejens
tilslutning til overordnet vej.

Før vejprojektet er approberet/godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal
ligeledes indhentes tilladelse fra Hedensted Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af
lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

 

Byggeloven
De gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Bygningsreglementet
gælder ved forhold der ikke er reguleret af lokalplanen.
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Byggelovgivningens krav om byggetilladelse samt tekniske bestemmelser gælder uanset
lokalplanen.

Til beregning af bebyggelsesprocenten bruges beregningsreglerne i det gældende
Bygningsreglement ved lokalplanens vedtagelse.

Byggetilladelsen søges via digitalt ansøgningssystem.
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Samlet konklusion af miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
ikke er 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 1225 af
25/10/2018.

Planforslaget ligger som knudepunkt mellem Aale, Gudenåen, Rask Skov og Uldum Kær. Med
rekreative stier og ophold ind gennem området, øges tilgængeligheden til og imellem
førnævnte værdifulde naturområder.

Planforslaget vil samtidigt sikre lokalplanområdets naturområder, ved at udlægge de
pågældende naturområder til fællesarealer og rekreation, og derved imødekomme
beskyttelseslinjer mv.
Som del af tilgængelighedsløftet, bliver også sikkerhedsforanstaltninger, for sikre forbindelser
på tværs af Raskvej nødvendige. I den relation skal Politiet tillade at byskiltet flyttes mod syd
ad Raskvej, til sydligste stiovergang.
Planforslaget vil muliggøre dyrehold og græsningslaug, ved at inddele lokalplanområdet i
landzone og byzone, samt sikre at området indrettes efter nødvendige afstandskrav.

Spildevand håndteres ved privat rensning og nedsivningsanlæg med spildevandslaug, mens
overfladevand via flade trug ledes til to store regnvandsbassiner, med udledning til Gudenåen.
Drænvand fra en permanent grundvandsænkning af området, vil tilsvarende udledes til
Gudenåen. Da udledningen vil ske igennem beskyttet natur, kræves dispensation for
tilstandsændring.

Planforslaget forventes ikke at have en negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-områder,
eller Gudenåens bilag IV-odder.

Der er gjort museale fund inden for lokalplanområdet, hvorfor der planlægges med særlige
hensyn hertil.

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 og konkrete
projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig
med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

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. 1225 af 25. oktober 2018 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. Lov om planlægnings § 58, stk. 1, som ændret ved Lov nr. 1658 af 20.
december 2016 om Planklagenævnet.

Hvis en plan eller et program ikke er udarbejdet i henhold til loven, 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 af afgørelsen.
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Fritagelse for at bruge Klageportalen
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

Kortbilag nr. 1 - Martrikelkort - Juridisk kort findes her. 
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Kortbilag 2

Kortbilag nr. 2 - Lokalplankort - Juridisk kort findes her. 
 
Signatur: 
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Kortbilag 3

Forslag

Lokalplan 1133 - Boliger ved Raskvej i AaleSide 63



Vedtagelse
Forslag til Lokalplan 1133 er vedtaget af Hedensted Byråd den 24. juni 2020 og offentliggøres
efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24-26.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                       Steinar Eggen Kristensen 

Borgmester                                              Kommunaldirektør

Lokalplanen indberettes på www.plandata.dk
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Retsvirkninger
Lokalplanforslagets retsvirkninger
Ifølge Lov om planlægnings § 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 planlægnings § 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 planlægnings § 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, jf. Lov om planlægnings § 18.
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Klagevejledning lokalplan
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til Lov om
planlægning efter Lov om planlægnings § 58, stk. 1, nr. 3.

Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over planens
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens
indhold.

Hvis du vil klage
Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, 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.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse på www.Plandata.dk, og planen vil samtidig blive
offentliggjort på kommunens Lokalplan Portal.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
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.

Domstolsafgørelse
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6
måneder efter, at deres afgørelse er meddelt.

Forslag

Lokalplan 1133 - Boliger ved Raskvej i AaleSide 66


