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 Eksisterende
 ramme 5.B.17

  Anvendelse
 

Generel anvendelse Boligområde 

Specifik anvendelse Blandet boligområde

  Zonestatus
 

Nuværende 
zonestatus

Byzone og landzone

Kommuneplanrammer

Lokalplanafgrænsningen er vist med rød, og den eksisterende kommuneplanramme; 5.B.17 ses
som et orange område inden for en del af afgrænsningen

Eksisterende rammer
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Fremtidig 
zonestatus

Byzone 

  Bebyggelse
 

 Maksimal 
 bebyggelsesprocent

30

 Maksimale antal 
 etager

2 

 Maksimal højde 8,5 m 

Generelle
anvendelsesbestemmelser

Boligområderne skal udformes således, at
boligklyngerne spiller sammen med natur- og
skovrejsningsområderne, samt skaber
sammenhængende rekreative kvaliteter i området.

Note til bebyggelse

Ny bebyggelse i området skal have en placering,
udformning og materialevalg, der er i overensstemmelse
med det stedlige byggeri, eller skal på anden måde ved
sin udformning og indpasning medvirke til at bevare
karakteren af det eksisterende landsbymiljø.

 
  Ny ramme 5.B.17

  Rammeravn Remmerslund

  Anvendelse
 

Generel anvendelse Boligområde

 

 Nye rammer
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  Zonestatus
 

Nuværende 
zonestatus

Byzone 

Fremtidig 
zonestatus

Byzone 

  Bebyggelse
 

 Maksimal 
 bebyggelsesprocent

30 for den enkelte ejendom for åben-lav og 40 for den enkelte
ejendom for tæt-lav

 Maksimale antal 
 etager

2 

 Maksimal højde 8,5 m 

Notat til anvendelse
Boligområderne skal udformes således, at boligklyngerne spiller
sammen med natur- og skovrejsningsområderne, samt skaber
sammenhængende rekreative kvaliteter i området.

Notat til bebyggelse

Ny bebyggelse i området skal have en placering, udformning og
materialevalg, der er i overensstemmelse med det stedlige
byggeri, eller skal på anden måde ved sin udformning og
indpasning medvirke til at bevare karakteren af det
eksisterende landsbymiljø.

Notat til
infrastruktur

Lokalplanlægning forudsætter håndtering af overfladevand.
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Miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
er væsentlige. Derfor er der krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af
10/05/2017.

Den vestligste del af lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone, hvilket det fortsat vil
være. Resten af lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres til byzone med
vedtagelsen af lokalplanen.

Det forventes ikke, at lokalplanen vil medføre en væsentlig øget trafik som følge af planen.
Men infrastrukturen indarbejdes i planlægningen, evt. med udbygning af Remmerslundvej,
f.eks.  sideudvidelse og fortov/sti. Der bør indhentes støjvurderinger i forhold til Hovedvejen
mellem Horsens og Vejle, så det kan vurderes, hvorvidt grænseværdierne for støj kan
overholdes for boligområder. Der skal foretages en undersøgelse af støv- og
lugtpåvirkningerne fra virksomhederne på den anden side af Hovedvejen. Der skal indtænkes
en konsekvenszone til virksomhederne på den anden side af Hovedvejen, således at deres
udvidelsesmuligheder ikke begrænses af udviklingen til boligområde.

Der er ingen husdyrbrug i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Lokalplanområdet er
omgivet af byzone på tre sider, hvilket betyder, at nærmeste større husdyrbrug ligger ca. 950
m mod sydøst. Det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning fra husdyrbrug, og
at husdyrbrug ikke vil blive påvirket af den ændrede zonestatus for området.

Flere delområder i lokalplanområdet vil være oversvømmet ved 100 mm regn på fast overflade
(blue spot). Området er geologisk set et dødislandskab, hvilket betyder, at der ikke er en
naturlig afstrømning fra området. Der er risiko for vand på terræn (0-5 cm) fra
spildevandssystemet ved en 100 års hændelse i 2050. I den vestlige del af lokalplanområdet
er risikoen 5-10 cm vand. På grund af områdets
store afstand til hav og offentlige vandløb er der ikke en teknisk mulighed for, at området er
omfattet af klimahåndtering. Det anbefales, at vand på terræn fremmes igennem lokalplanens
indretning og bestemmelser. Vand bør udnyttes som en ressource.

Der skal laves et spildevandstillæg til hele lokalplanområdet. Spildevandstillæg nr. 15.

Der er registreret et rørlagt privat vandløb i lokalplanområdets vestlige ende. Der er ikke
registreret andre vandløb inden for 300 m fra lokalplanområdets afgrænsning. Det tyder dog
på, at der er gravet dræn i de eksisterende marker. Drænene fremgår dog ikke på
drænkortene. Det bør sikres, at der ikke bliver bygget boliger eller veje mm. oven på
eksisterende dræn og rørlagte vandløb. Lokalplanområdet
har en udbredelse over tre vandløbsoplande.

Alle tre søer i lokalplanområdet samt to små moseområder er §3-beskyttet. Det må ikke
udledes overfladevand til søerne. De beskyttede moser og søer kan fint indgå som grønne kiler
i boligområdet uden dog at få parklignende karakter. De beskyttede områder vil formentlig få
bedre forhold, når de ikke længere er omgivet af opdyrket mark, og næringsstoftilførsel på
omkringliggende arealer ophører.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af arealets
hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor
vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter.

Der er ca. 6600 m til nærmeste Natura 2000-område, som er Uldum Kær, Ølholm Kær og
Tørring Kær. Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den
anvendelse, der planlægges for, ikke kan medføre en negativ påvirkning af Natura
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2000-områder.

Den vestlige del af lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab, da det
delvist er dækket af grusgravsområde og har en geologisk fortælleværdi. De større
sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri mv. De steder, hvor
byggeri mv. tillades, skal det besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og sammenspillet med
landskabet prioriteres højt.

Hele lokalplanområdet er udpeget til skovrejsning, hvortil det gælder, at der skal være en
sammensmeltning af by og skov.
Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. Mellem skoven og
skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse. Projektet vurderes at skabe en blød
overgang mellem skoven og bebyggelsen, især med opblødningen i beplantningen mod skoven
og stisystemer, som kobler boligerne og skoven sammen og understreger denne oplevelser.
Der vil blive ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen.

Lokalplanområdet ligger som en ubebygget mark i dag. Når området bliver udviklet, vil det
ændre karakter væsentligt. Derfor er det vigtigt med visualiseringer af boligområdet i
lokalplanlægningen.
Der er lavet støjmålinger, der viser, at der skal etableres en støjafskærmning i en længde af
ca. 400 m og højde af 5,5 m. Det er vigtigt, at støjafskærmningen udføres på en måde, så den
får et grønt præg, da den vil være noget af det første, man ser på vej ind i Hedensted fra øst.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planlægningen og har afgjort, at der skal
udarbejdes en miljøvurdering på baggrund af Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
§ 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som vurderes at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet i forhold til:

- Større sammenhængende landskab
- Jord (i forbindelse med etablering af støjvold)
- Støj fra erhverv og trafik
- Støv og lugt fra virksomheder
- Håndtering af overfladevand

Miljøscreeningsskema
Miljøscreeningsskema findes her.

Miljøvurdering findes her.
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Klagevejledning til miljøscreening
Der kan klages over kommunens afgørelse om at udarbejde miljøvurdering.

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

Hvis du vil klage
Planklagenævnet

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om 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.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen om miljøvurdering offentlig bekendtgøres.

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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Klagevejledning
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til planloven
efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.
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 annoncering om planens endelige vedtagelse. 

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.
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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager et kommuneplantillæg endeligt, skal
forslaget til kommuneplantillæg 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 kommuneplantillægget vedtages
endeligt. 

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Offentlig høring
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er i offentlig høring i
perioden fra den 5. december 2018 til 31. januar 2019. 

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

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

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

Hedensted Kommune - By og Landskab

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

byoglandskab@hedensted.dk

Tlf. 79 75 56 06
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Vedtagelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er vedtaget af Hedensted Byråd den28. november
2018 og offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 24 - 26.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                        Jesper Thyrring Møller

Borgmester                                              Kommunaldirektør
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