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Fra: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]

Sendt dato: 16-09-2019 08:04

Modtaget Dato: 16-09-2019 08:04

Vedrørende: VS: Til Hedensted Kommune vedr. forslag til Planstrategi 2019 (STPR F2: 613326)

Vedhæftninger: 2158fb76605b49c2af025b062a2f2acf_17.png

Signaturbevis_12820.txt

image001_44127.gif

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Marie Menå Heltborg
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

Plan og Udvikling 

Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted

Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4523603843

D:+4579755689

T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Haderslev Stift <KMHAD@KM.DK> 
Sendt: 13. september 2019 13:46
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk>
Emne: Til Hedensted Kommune vedr. forslag til Planstrategi 2019 (STPR F2: 613326)

 

Til Hedensted Kommune

 

Haderslev Stift har modtaget offentlig høring af Planstrategi 2019 for Hedensted Kommune.

 

Stiftet skal bede kommunen tage hensyn til kirkernes omgivelser i det videre arbejde med Planstrategi 2019.

 

M E D  V E N L I G  H I L S E N

M A R I A  H A L K E N  L I N E M A N N
H A D E R S L E V  S T I F T  S E K R E T A R I A T

R I B E  L A N D E V E J   3 5 - 3 7  ·  6 1 0 0   H A D E R S L E V

M A H L  @  K M . D K  ·  H A D E R S L E V S T I F T . D K

T L F . 7 4 5 2 2 0 2 5 ·  D I R E K T E  T L F . 7 3 5 2  4 5 9 6
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Fra: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]

Sendt dato: 03-10-2019 11:01

Modtaget Dato: 03-10-2019 11:01

Vedrørende: VS: Høring omkring planstrategien

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Fridtjof Stidsen 
Sendt: 2. oktober 2019 15:38 
Til: Post Plan og Udvikling 
Emne: Høring omkring planstrategien 

Hej. 
Korning lokalråd hilser med tilfredshed at man vil arbejde med en rullende kommuneplanlægning. Det må alt andet lige give en
smidigere arbejdsgang ift. fremtidig udvikling i kommunen. 

Vi anerkender behovet for strategi og udvikling i vores største byer. 

Vi syntes dog fokus landsbyernes udvikling kunne have fyldt lidt mere i tilsendte strategi. Landsbyerne er nævnt i kommunens vision.
Det er også så vigtig med udviklingen i de små byer, at der altid er byggemodnede grunde til salg, også i landsbyerne. 

Mvh. Fridtjof stidsen, formand Korning lokalråd. 

Sendt fra min iPad 
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Fra: Christina Duedal Nielsen [Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk]

Til: Henrik Møller [henrik@coastzone.dk]

Cc: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]

Sendt dato: 07-10-2019 10:13

Modtaget Dato: 07-10-2019 10:13

Vedrørende: SV: Udstykning af grunde

Vedhæftninger: image001_47529.gif

Hej Henrik

 

Tak for din mail.

Vi har kort drøftet din mail, og din ejendom ligger udenfor kommuneplanrammerne. Der er forskellige måder at udføre dette på, og derfor vil du

blive kontaktet af min kollega i slutningen af ugen.

 
Med venlig hilsen 

Christina Duedal Nielsen

Cand. Arch. 

Plan og Udvikling 

Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted

Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4529166073

D:+4579755682

T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Henrik Møller <henrik@coastzone.dk> 

Sendt: 4. oktober 2019 11:35

Til: Christina Duedal Nielsen <Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk>

Emne: Udstykning af grunde

 

Hej Christina. 

Jeg er en del af CoastZone og var sammen på mødet i CoastZone Performance Center i juni måned. 

Jeg nævnte at vi har et hus (landejendom)  på som ligger lige unden for byzonen. 

Vi har ca. 10.000 m2 til vores hus og ønsker at kunne udstykke ca. 1/2 delen til et par grundstykker. 

 

Jeg har forsøgt at ringe til dig for at drøfte hvordan vi kan komme igang med det og hvilket arbejde det kræver. 

 

Håber at du vil give mig et kald på 23243137 eller returnere på denne mail. 

 

God weekend. 

 
Med venlig hilsen

 

 

Henrik Møller  

HR Manager & Partner
 

M: +45 23 24 31 37 

henri k@coa s tzone .dk  

Aarhus   Tørring   Rungsted   Shanghai  

T: +45 70 77 00 77 

www.coa s tzone .dk  

   
 

 

 

 



4

Fra: Niels-Ole Christensen 

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 08-10-2019 10:25

Modtaget Dato: 08-10-2019 10:25

Vedrørende: planstrategi 2019

Vedhæftninger: Forslag til Planstrategi 2019 for Hedensted Kommune.docx

Jeg har et forslag til planstrategien vedhæftet mail

Venlig hilsen

Niels-Ole Christensen



/Niels-Ole Christensen
/                                                                                                                 

Klakring den 8.10.2019

Forslag til Planstrategi 2019 for Hedensted Kommune

1. Byggegrunde ved Klakring kyst, Kysthaven og Sverrigsvej
Hvordan bliver de eksisterende byggegrunde i Klakring/Juelsminde mere attraktive for 
børnefamilier?

2. Trafikal infrastruktur og trafikforhold i Klakring
Hvordan fjernes/reduceres den tunge og larmende trafik af lastvogne og store arbejdsvogne i 
boligkvarterene på Klakringvej og Klakring Stationsvej?

Forslagene refererer til følgende pejlemærker i den udsendte Planstrategi 2019:
 Øget vækst

-> Positiv befolkningstilvækst
 Kerneopgaver

-> Boliger i fokus
 Trafik

-> Styrke Kommunens trafikale infrastruktur

1. Byggegrunde ved Klakring kyst, Kysthaven og Sverrigsvej
Der er mange usolgte byggegrunde i dette område. En af grundene kunne være den trafikale 
infrastruktur. Tilflyttere til Juelsminde kommer i stor udstrækning fra Horsens og Vejle områderne. 
Ifølge statistikken for perioden 2014 – 2019 kommer mere end 50% af tilflytterne fra disse områder. 
Det må formodes at tilflytterne efter flytning til Klakring stadig har og vil have tilknytning til disse byer 
f.eks. i form af arbejde, familie, venner og indkøbsmuligheder. En hurtig trafikal forbindelse er derfor 
ønskværdig.

Løsningen kunne være at bygge et vejsystem bestående af en forbindelse fra rundkørslen Samsøvej- 
Sverrigsvej nordpå  til Savværksvej. Her bygges en ny rundkørsel med en nordgående gren direkte til 
Vejlevej. Dette skulle sikre den hurtigst mulige adgang til kystområdet ved Klakring. Det skal 
bemærkes, at der selvfølgelig vil være problemer, der skal løses ved denne linjeføring.

2. Trafikal infrastruktur og trafikforhold i Klakring
Der er tung og generende trafik i boligområderne på Klakringvej og Klakring Stationsvej. I disse 
områder er der intet fortov og trafikken er derfor tæt på grundene, hvilket har medført at nogle huse 
på Klakringvej har ydermure der har sat sig. Desuden bor der i disse områder familier med børn, der 
er henvist til vejene, når de skal bevæge sig omkring i området. 

En del af løsningen kunne være at forsyne vejene med trafikbump, der vil nedsætte hastigheden på 
vejene. Desuden kunne trafik med lastbiler begrænses til ærindekørsel på disse veje. Den øvrige tunge 
trafik må så  henvises til den nye forbindelse, der går direkte fra Vejlevej til Savværksvej.
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Fra: Jørgen Poulsen [jpo@lomas.dk]

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 15-10-2019 09:53

Modtaget Dato: 15-10-2019 09:53

Vedrørende: Hæve byggeprocent. SBSYS NR 01.02.00-P19-111-19

Vedhæftninger: image001_9355.png

VS: SV: Ansøgning om principiel forespørgsel ? Remmerslundvej 55, 8723 Løsning - Løsning Maskinfabrik.htm

Iflg. Aftale med Henrik Pedersen og Martin Esbensen som vi har en igangværende sag hos, søges der hermed om at hæve byggeprocenten på

Remmerslundvej 55 8723 Løsning til 50%.

 

Se vedhæftede mail korrespondance.

 
Med venlig hilsen
 
Jørgen Poulsen – Adm. Direktør/Medejer
Direkte: +45 7674 1015
Mobil:   +45 2236 3511
Mail:     jpo@lomas.dk

 
Løsning Maskinfabrik A/S - Remmerslundvej 55 - 8723 Løsning
Telefon: +45 7589 0066 - Fax: +45 7589 0979 - www.lomas.dk - CVR: 26095336
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Fra: Nilgün Yücel 

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 17-10-2019 12:04

Modtaget Dato: 17-10-2019 12:04

Vedrørende: Ønske til planstratrgi

Vedhæftninger: image_61.png

Til Plan og Udvikling

I forbindelse med høringen til den kommende planstrategi fremsender jeg hermed et forslag/ønske. 

Den positive udvikling med nye tilflyttere/boliger i Hedensteds østlige bydel vil gøre området endnu mere attraktivt ved at etablere en
daglivare butik i nærområdet. 
Hele området Lille Dalby Bakker er godt igang og den nye helhedsplan for hele den østlige del af Constantiavej bliver også et rigtig
stort og super godt boligområde. 

I fremtiden bliver det hele et rigtig stort område med en masse boliger/børnefamilier/ældre, hvorfor det vil være oplagt med en nær
daglivare butik. Dette ses også i andre kommuners nye udstykningsområder. 

Måske dette areal kunne være en mulig placering;  

image.png

 

Venlig hilsen 
Nilgün Yücel
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Fra: Martin Weihe Esbensen [Martin.W.Esbensen@Hedensted.dk]

Til: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]

Sendt dato: 23-10-2019 13:43

Modtaget Dato: 23-10-2019 13:43

Vedrørende: Til planstrategien - Bjerrevej 297A, Bjerre

Vedhæftninger: image001_48937.gif

Morten Christensen, Miljø, Bygge- og Erhvervsservice, oplyser, at ejeren af Bjerrevej 297A ønsker at matrikel 9l, Nr. Bjerre By, Bjerre medtages i

kommuneplanramme 4.L.01 med henblik på udstykning af to byggegrunde. Ejeren har tidligere fået afslag på en landzonetilladelse.

 
Med venlig hilsen 

Martin Weihe Esbensen

Arkitekt, Planlægger 

Plan og Udvikling 

Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted

Martin.W.Esbensen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4521832566

D:+4579755698

T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
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Fra: Robert Knudsen 

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Cc: Anne Marie Menå Heltborg [Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk]

Sendt dato: 25-10-2019 11:32

Modtaget Dato: 25-10-2019 11:32

Vedrørende: Re: Offentliggørelse af Planstrategi 2019

Vedhæftninger: image001_48534.gif

Til Plan og Udvikling

Daugård Lokalråd har modtaget nedenstående mail, og således følger vores bemærkninger.

Fra vores side ser vi positivt på, at de mindre lokalområder bliver hørt, og vi ser frem til at kunne bidrage positivt til revision af kommuneplanen. 

Vi glæder os til at deltage i den videre dialog og ser frem til et godt resultat for områdets borgere.

Venlig hilsen og på vegne af  Daugård Lokalråd

Robert Tindgaard Knudsen

Den fre. 13. sep. 2019 kl. 12.20 skrev Anne Marie Menå Heltborg <Anne.Marie.Heltborg@hedensted.dk>:

Hej Lokalråd mv.

 

Hedensted Byråd har den 28. august vedtaget Planstrategi 2019, som beskriver emner og områder for den kommende
kommuneplanrevision. I Planstrategi 2019 er fokuseret på udviklingen af de tre centerbyer, trafikplanlægning og strategisk
planlægning for landsbyer.

I kan se Planstrategi 2019 her:

https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/planstrategi

 

Planstrategien er i dag offentliggjort og alle har mulighed for at komme med idéer, forslag og bemærkninger fra den 13. september
til den 8. november 2019. Bemærkninger skal sendes til planogudvikling@hedensted.dk.

 

Med venlig hilsen 

Anne Marie Menå Heltborg
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

Plan og Udvikling 

Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted

Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk

www.hedensted.dk

M: +4523603843

D:+4579755689

T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt
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Fra: Henrik Narud 

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 03-11-2019 15:57

Modtaget Dato: 03-11-2019 15:57

Vedrørende: Kommentarer til planstrategi

Vedhæftninger: Planstrategi-høringssvar.docx

Hej gode kommunefolk

Hermed et input til "Planstrategi 2019"

Pøj-pøj med det videre arbejde

Venlig hilsen
Henrik Narud



 

”Han har jo ikke noget på!” - Kommentarer til en Planstrategi 
 

 

 

 

 

Hedensted kommune er i gang med den lovpligtige proces, der kræver at en kommune vedtager en 

såkaldt ”Planstrategi” hvert 4. år. - og mange gode kræfter bruges på at alle regler og bestemmelser 

bliver overholdt. 

Respekt for det. 

 

Ved første øjekast kan det endda se ud som en invitation til at deltage med visioner og kreativitet. 

Men den korte version er at en ”Planstrategi” kun er en bureaukratisk forpligtelse som ingen elsker 

og som ingen bruger til noget. 

 

I den udsendte Planstrategi for Hedensted kommune står der: ” Med offentliggørelse af 

planstrategien beslutter Hedensted Byråd, at der ved den kommende revision af 

Kommuneplanen skal ske en rullende revision af Kommuneplanen. Det indebærer, at 

Kommuneplanen løbende vil blive revideret.” 

 

Det er altså den beslutning der ligger i Planstrategien. Kommuneplanen skal ikke ændres i sin 

helhed, men ”løbende”, dvs. for ”særlige emner eller områder i kommunen” som formuleringen 

lyder fra Erhvervsstyrelsen. 

Den beslutning er så i øvrigt sovset ind i klicher og positive fyldord som ingen reel betydning har 

for kommunens drift. 

I forvejen er det sådan, at byrådet til enhver tid kan beslutte at revidere et hvilket som helst afsnit i 

den gældende Kommuneplan - Så den beslutning der ligger i Planstrategien er, at vi bare kører 

videre som hidtil. 

 

Hvis man skal se noget positivt i denne lovkrævede skueproces, så er det at ”Planstrategien” ikke 

har nogen som helst betydning for det arbejde, der foregår på alle vores udmærkede skoler, 

plejehjem og andre kommunale institutioner. Den bliver ikke brugt til noget af kommunens 

myndigheder og sagsbehandlere. Byrådet kan til enhver tid beslutte sig for at revidere et eller flere 

afsnit i Kommuneplanen - uanset hvad der står i Planstrategien. Og kommunens institutioner og 

medarbejdere kan fortsat levere en god og engageret indsats. De bliver ikke generet af de mange ord 

i en Planstrategi. 

Men her på en mørk november-dag kan det godt virke en smule trist, at det stadig er noget der 

bliver italesat som borgerinddragelse og borgerhøring. Det er en bureaukratisk øvelse i, at få sat et 

flueben og ingen tager ordene bogstaveligt. Eller for at citere fra et eventyr om en kejser: ”Han har 

jo ikke noget på!” - og det er ikke godt på en mørk november-dag. 

 

Det virker som om vi alle er fanget i noget, der ikke giver nogen mening. Politikerne må lægge 

navn til alle de tomme ord. Kommunens planmedarbejdere må bruge krudt på at formulere de 

tomme ord så det ikke er åbenlyst, at det er meningsløst, og borgene i kommunen bliver holdt fast i 

fortidens forestillinger om, at borgerdeltagelse og lokalt medborgerskab i den kommunale udgave 

består i at kommentere på noget, som ingen skal bruge til noget. 

 



Hvis jeg alligevel skal gøre et par overvejelser over de mange ord i ”Planstrategien”, så har jeg et 

par helt overordnede kommentarer - og et enkelt forslag: 

 

Først en negativ: Planstrategien indeholder en grundforestilling om, at det er en kommunes opgave 

at tiltrække ”gode” borgere til kommunen ved at lokke dem hertil fra nabokommunen, og gerne 

eksportere nogle ”dårlige” borgere til andre kommuner. Det er i sig selv en noget besynderlig 

forestilling, hvis man har bare en smule anstændighed og samfundsansvar. Der står næsten ordret i 

den udsendte Planstrategi, at vi skal forsøge at få fat i børnefamilier, iværksættere og 

produktionsvirksomheder fra nabokommunerne. 

Kære alle - Hvordan skal det nu gøre Danmark til et bedre sted at leve? Det lyder næsten som om 

byrådet bekender sig til en junglelov og asocial adfærd, hvor free-rider er OK som strategi. 

 

En positiv ting er, at der også står nogle flotte ord om ”Strategisk (hvad det så måtte betyde), 

ambitiøst og nytænkende boligprogram.” - og ”Mangfoldige boligområder i balance”. Det må 

kunne bruges positivt. Det kan i hvert fald læses positivt. 

Og et enkelt sted kan man finde ord som ”bæredygtige investeringer” og ”grønne planløsninger” - 

Så selvom Hedensted Kommune tilsyneladende ikke har fået sin ”Planstrategi” opdateret med 

ønsker om at deltage i opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål, så står der da heller ikke direkte, at 

byrådet er imod. Og det er godt. 

 

Jeg anerkender, at vi alle er fanget i de lovbestemte formalia om ”Planstrategi” og Kommuneplan, 

og at fluebenet derfor skal sættes (så længe loven er som den er). Men jeg ved også, at der 

indimellem kan ses oprigtige tilløb i Hedensted kommune til at gøre brug af ressourcerne i 

civilsamfund og frivillige borgere - og vil derfor opfordre til, at de meningsløse processer omkring 

Planstrategi og Kommuneplan kaldes hvad de er, og reduceres til et minimum - og at vi i stedet 

bruger kræfterne i fællesskab på at udvikle meningsfulde processer for udvikling af vores 

lokalsamfund. 

En sådan ambition kunne skrives ind i et politisk visionspapir eller måske i en … planstrategi. 

Hvis processerne opleves som meningsfulde og oprigtige, så er der mange gode kræfter, som gerne 

vil bidrage. Det er synd hvis det kvæles i en bureaukratisk osteklokke. 

 

 

3. november 2019/Henrik Narud 
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Fra: Ole Lyse 

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 08-11-2019 13:47

Modtaget Dato: 08-11-2019 13:47

Vedrørende: Bemærkninger til Planstrategi 2019.

 

Hedensted Kommune,

Plan og Udvikling.

 

Bemærkninger til Planstrategi 2019.

 

Stouby og Omegns Lokalråd har på det seneste været inddraget i en sag omhandlende erhverv fra en bolig i Borgergade i Stouby. Det gav anledning

til  lidt problemer med at få tilladelsen, idet Borgergade er udlagt som et boligområde.

I den forbindelse vil vi gerne drøfte muligheden for at få udlagt Borgergade til et område med blandet bolig/erhverv, idet der i forvejen er en del

erhverv, ligesom det er Stoubys gamle ”handelsgade”. Så vidt jeg har forstået drejer det sig om en evt. ændring af rammen 3.B.03-Gammel Stouby,

der udlægger området til et boligområde.

Måske vil det give anledning til massiv modstand, men vi vil gerne have vore borgere inddraget/hørt, nu da muligheden for en ændring byder sig.

 

 

Med venlig hilsen.

 

 

 

Ole Flemming Lyse

Formand for Stouby og Omegns Lokalråd.
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Fra: Kari-Ann Broeng [Kari-Ann.Broeng@Hedensted.dk]

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 08-11-2019 14:37

Modtaget Dato: 08-11-2019 14:37

Vedrørende: Bemærkninger til Planstrategi 2019

Vedhæftninger: image001_11182.jpg

image005_3087.png

image006_1684.gif

Til Plan og Udvikling

 

Vi har følgende input:

 

Der er områder i kommuneplanen som er udlagt til boligområde som følgende:

 

Det giver udfordringer, hvis rammeområdet dækker et område som både indeholder åben/lav og tæt/lav bebyggelse, fordi byggeretten i

bygningsreglementet siger, at bebyggelsesprocenten må være 40% for tæt/lav bebyggelse.

Vi foreslår at der under anvendelsen i rammeområdet  tilføjes følgende:

 

Derudover:

 

At rammerne for Liberalt erhverv defineres i kommuneplanen og

 

At rammerne for opholdsarealer defineres i kommuneplanen.

 

 

Vi deltager gerne i drøftelse af indholdet rammerne/retningslinjerne.

 

 

Med venlig hilsen 

Kari-Ann Broeng 

Byggesagsbehandler 

Miljø-, Bygge- og Erhvervsservice 

Tjørnevej 6, 7171 Uldum 

Kari-Ann.Broeng@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 

M:+4524758583 

D:+4579755681 

T:79755000 

Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt
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Fra: Lola Wøhlk Hansen [lwh@gludmuseum.dk]

Til: Post Plan og Udvikling [Planogudvikling@hedensted.dk]

Sendt dato: 08-11-2019 17:26

Modtaget Dato: 08-11-2019 17:26

Vedrørende: Glud Museums kommentar til Hedensted Kommunes planstrategi 2019

Vedhæftninger: image001_11183.jpg

Med Kulturarven kan vi bygge en bedre fremtid.pdf

Hermed Glud Museums kommentar til Hedensted Kommunes Planstrategi 2019.

Jeg vil gerne anmode om en kvittering for, at kommentaren er nået frem.

 

Med venlig hilsen

 

 

Lola Wøhlk Hansen

Museumsinspektør

D: +45 3692 3491

 

 

 



MED KULTURARVEN 
KAN VI BYGGE EN 

BEDRE FREMTID 
Glud Museums kommentar til Hedensted Kommunes 

Planstrategi 2019 

Kulturarven skaber værdi og mangfoldighed,  

den rodfæster os og kan inspirere til mere bæredygtige løsninger i byggeriet. 

 

 

Glud Museum anbefaler at Hedensted Kommune gennem en screening af 

kommunens kulturmiljøer udvælger de 7-10 kulturmiljøer, som rummer de 

største værdier og potentialer og derfor er mest sårbare. Disse miljøer bør 

gennemgås, analyseres og deres potentialer og værdier beskrives grundigt.  

For disse områder bør Hedensted Kommune gennem samskabelse med 

borgere og lokale virksomheder udarbejde bevarende lokalplaner, der 

udpeger bevaringsværdige bygninger, sikrer kulturmiljøet som helhed samt 

sikrer at fremtidig udvikling sker under stor hensyntagen til kultur- og 

bygningsarven.  

I disse områder bør hele kulturmiljøet have status af særligt værdifulde 

kulturarvsområder, og netop både bygninger, strukturer og beplantninger, 

der definerer kulturmiljøet have en meget høj prioritet.  

En styrkelse af disse kulturmiljøer kan bidrage til en forøget værdi af folks 

boliger, give virksomheder en branding-mulighed, sikre at der er grobund 

for at tiltrække turister samt give de lokale en dyb forståelse og respekt for 

de rødder, der har formet netop deres område. 
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MED KULTURARVEN KAN VI BYGGE EN 
BEDRE FREMTID 
 

Glud Museum ønsker med de følgende kommentarer at uddybe 

hvordan Hedensted Kommunes lovpligtige arbejde med 

kulturarven kan underbygge og styrke de strategipunkter, som 

Byrådet har valgt for sin planstrategi 2019. 

Tusind tak fordi du vil hjælpe Glud Museum med at bevare 

viden om vores bygnings- og kulturarv! Sådan indleder Glud 

Museum den skrivelse, med hvilken Glud Museum beder om 

tilladelse til at dokumentere ejendomme med kulturværdi, der 

står til nedrivning; men tænk om vi i stedet kunne bevare den 

bygningsarv, der er med til at sikre mangfoldige boligområder 

med masser af historie og dermed tilhørsforhold, understrege 

de enkelte bysamfunds styrker og særkender, give spændende 

oplevelser til besøgende og beboere. Alt sammen mål i 

Hedensted Kommunes planstrategi 2019. 

At arbejde med kommunens kulturarv handler ikke om at bevare 

alt, men at koncentrere indsatsen, der hvor den har det største 

potentiale. Hedensted kommune har udpeget kulturmiljøer i hele 

kommunen, men nogle kulturmiljøer er mere sårbare og har større 

potentiale end andre. Hedensted Kommune bør derfor udvælge 

nogle kulturmiljøer i kommunen og fokusere sin indsats her. Med 

en bevidst indsats, kan kulturarven blive en medspiller, der 

understøtter Hedensted Kommunes mål i planstrategien 2019. 

Udvikling og bevaring går hånd i hånd 
At bevare er ikke det samme som at sætte i stå. Men når bevaring 

og udvikling går hånd i hånd, sker udviklingen under 

hensyntagen til det eksisterende kulturmiljø, og kulturarven 

generer en merværdi, som både borgere, virksomheder og turister 

får gavn af. 

Flere af Kulturmiljøerne i Hedensted Kommune har så store 

kvaliteter, at de har en national værdi. Hedensted Kommune kan 

gennem det ansvar for bygningsarven, som ligger hos landets 

kommuner, bruge kulturarven til at fremme de enkelte 

lokalsamfunds særlige muligheder og potentialer.  

 

Kulturarven 

skaber værdi 
• • • 

30% højere salgspriser for 

bevaringsværdige 

bygninger 
Kilde: værdien af bygningsarven 

13% højere priser for 

boliger i områder med 

over 15% 

bevaringsværdige 

bygninger 
Kilde: Værdien af bygningsarven 

”Folk sætter pris på at bo i 

bygninger og områder med 

bygningsarv, hvilket kan 

betyde, at nogle borgere 

vælger at bo i én kommune 

frem for en anden. Når 

bygningsarv tiltrækker folk 

til at bo i en kommune, øger 

det derfor kommunens 

indtægter fra skat.”  
Kilde: Vores fælles skatkammer – 

Bygningsarven er penge værd. 

”82% af danskerne ønsker 

en bolig med 

kulturarvsværdi – og de er 

indstillede på at betale en 

højere husleje for det.” 
Kilde: Kulturarv – en værdifuld 

ressource for kommunernes udvikling. 
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En fokuseret indsats skaber stor værdi 
I arbejdet med at bevare og forskønne bygningsarven og kulturmiljøer, er det Glud Museums 

overbevisning, at bør man gå strategisk til værks, udvælge sine indsatsområder og lægge en stor indsats 

for bevaring, forskønnelse og formidling i udvalgte områder.  

Gennem samskabelse med borgere, lokale virksomheder og institutioner bør kommunen lokalplanlægge 

for disse særligt værdifulde kulturmiljøer. Bevidsthed om et områdes historie og kulturarvsmæssige 

kvaliteter, ser ud til at have en positiv indvirkning på sammenhængskraften i et lokalsamfund.  

Kulturarven har potentiale til at løfte centerbyerne; bygningsarven er med til at fortælle den unikke 

historie, som kun kan opleves lige netop i denne by.  

Kulturarven kan være med til at løfte Hedensted Kommunes strategiske planlægning for landsbyer, der i 

planstrategien er formuleret meget vagt. Med kulturarven i bagagen kan den enkelte landsby finde sine 

egne rødder og med disse særkender kan landsbyens særlige kvaliteter styrkes og udviklingen ske på 

baggrund heraf.  

Hedensted Kommune er ifølge planstrategien inde i en positiv udvikling. Hedensted Kommune er et 

attraktivt sted at bosætte sig, kommunen ligger centralt i det østjyske bybånd og unge fraflyttere vender 

ofte hjem igen. Det er flotte resultater, men også resultater, der forpligter.  

Hvis Kulturarven prioriteres, kan den være en ud af flere brikker i det spil, der skal fastholde og udbygge 

den fortsatte positive udvikling i kommunen.    

Mange vil gerne bo i et hus med en fortælling, og bor man i et område med 

bevaringsværdige bygninger og et kvalitativt kulturmiljø løftes værdien for alle områdets 

boliger. 

Den fortælling, der ligger i bygningsarven er ligeledes et godt udgangspunkt for branding af 

virksomheder. I Hedensted Kommune har vi flere virksomheder, der anvender kulturarven 

som et aktiv og som er villige til at udvikle deres virksomhed med respekt for kulturarvens 

værdier.  

Kulturarvens muligheder for oplevelser og fortællinger er ligeledes en vigtig faktor for 

turisters valg af feriested. Ved at sikre kulturarven, sikrer vi også turisterne kvalitative lokale 

oplevelser, der kan bidrage til at brande Hedensted Kommune også overfor kommende 

turister. Flere turister betyder større lokal vækst. Realdanias analyse viser at 83% af 

danskerne mener at kulturarven har stor betydning, når de skal vælge feriemål, ture og 

udflugter.  

Kulturarven rummer også værdier, som vi kan bruge til at skabe et bedre klima. Historisk set 

har man anvendt lokale materialer til at bygge huse med. Man har anvendt materialer, der 

har en meget lille eller ingen klimabelastning. Man har historisk set ofte bygget sine huse på 

steder i landskabet, der i ringe grad var udsatte for naturen luner. Derfor kan vi lære af 

kulturarven, når vi ønsker at bygge mere klimavenligt. 
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Hvordan? 
Med en bevarende lokalplan skaber Hedensted Kommune 

helt klare rammer for de bedste og mest sårbare 

Kulturmiljøer i kommunen. Med en bevarende lokalplan er 

det nemt for borgerne at forstå baggrund for udpegningen af 

kulturmiljøet samt gennemskue de muligheder, der er i 

området. Med en bevarende lokalplan er ingen er i tvivl om 

hvad man må, når man køber et hus i et af disse områder og 

hvorfor sikring af kulturarvsværdierne er vigtige i netop her.  

Sikring af de mest sårbare kulturmiljøer samt udvikling af 

deres potentialer er sammen med resten af Hedensted 

Kommunes kommuneplan med til at sikre en variation i 

mulighederne for bosætning indenfor Hedensted Kommunes 

grænser. Hermed får borgerne muligheden for at vælge at 

bosætte sig i et område med spændende arkitektur, på 

storparceller, i tæt-lavt boligbyggeri eller i et område med 

høj kulturmiljømæssig og bygningskulturel værdi. 

Kulturarven skaber mangfoldighed. 

Redskaber til bevaring 

Kulturarven i 

Hedensted 

Kommune 
• • • 

I Hedensted Kommunes 

Kulturmiljøer er alle 

samfundslag repræsenteret  

• de rige herremænd,  

• de solide bønder,  

• de hårdtarbejdende 

husmænd,  

• de fattige land- og 

skovarbejdere  

• dem, der har forbrudt sig 

mod samfundets regler 

Flere af Hedensted Kommunes 

kulturmiljøer har kvaliteter af 

national værdi. 

Mange af Hedensted 

Kommunes kulturmiljøer er 

velbevarede hemmeligheder, 

hvis potentialer nemt kunne 

aktiveres gennem formidling 

af områdernes kvaliteter. 

Bevaring af de bedste 

kulturmiljøer, betyder ikke at 

kommunen ikke kan udvikle 

disse områder, men at det bør 

ske under stor hensyntagen til 

at sikre og styrke det enkelte 

kulturmiljøs værdier og 

potentialer  

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER 

Bevaringsværdige bygninger har særlige arkitektoniske eller 

kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. 

Ansvaret for udpegning af bevaringsværdige bygninger ligger 

primært hos kommunerne, men Kulturstyrelsen kan også 

udvælge bygningerne, fx i forbindelse med en affredning. Ifølge 

bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først 

bevaringsværdig, når den er optaget i kommuneplanen eller i en 

bevarende lokalplan. En udpegning af en bygning som 

bevaringsværdig omhandler alene bygningens ydre.  

Forvaltningen af bevaringsværdige bygninger ligger hos 

kommunerne.  
Kilde: Vores fælles skatkammer – Bygningsarven er penge værd 

BEVARENDE LOKALPLANER 

En bevarende lokalplan er i store træk identisk med de 

almindelige lokalplaner. Den bliver kaldt bevarende, når 

hovedformålet er bevaring af bygninger eller bymiljøer, eller 

hvis den indeholder konkrete udpegninger af bevaringsværdige 

bygninger. Der er samme muligheder for at regulere med en 

bevarende lokalplan, som der er med andre lokalplaner. 

En bevarende lokalplan er kommunens mest effektive værktøj til 

at sikre bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 
Kilde: Vores fælles skatkammer – Bygningsarven er penge værd 
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