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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal forslaget til
lokalplanen sendes i 4 ugers offentlig høring, således at
borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at
komme med bemærkninger og ændringsforslag.

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

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 29 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
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Offentlig høring
Forslag til lokalplan 1117 er i offentlig høring i perioden 12. februar til 12. marts 2019.

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

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

Forslag til lokalplan nr. 1117 var udsendt i offentlig høring i perioden fra 7. juni til 5. juli 2018.
På baggrund af indkomne bemærkninger, er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag.

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

Hedensted Kommune - By og Landskab

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

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

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan
fortsætte som hidtil.

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

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

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

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

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

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

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen
fortrænges af denne, og andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlige betydning for virkeliggørelsen af planen, ifølge Lov om planlægning § 18.
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Redegørelse
Baggrund for Lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hedensted Kommunes ønske om at sikre
byudviklingsmulighederne i Lindved, som er en af 13 lokalcentre i kommunen.

Lokalplanområdet er en del af helhedsplanen for Thyras Vænge i Lindved, som er beskrevet i
eksisterende lokalplan nr. 98 for Lindved Skovby. Lokalplanen udlægger området til
boligformål med fokus på at skabe en åben og luftig 'haveby', med grønne områder som det
gennemgående element. 

Lokalplan nr. 98 udlægger den østlige side af Thyras Vænge til åben-lav bebyggelse, hvor
arealet på den vestlige side af Thyras Vænge, fritholdes i lokalplan 98 til fremtidig bebyggelse,
som i forbindelse med nærværende lokalplan udlægges til tæt-lav boliger. Et fælles stisystem,
skal i fremtiden forbinde de to lokalplanområder og Lindved by.

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder. Boligområdet disponeres udfra et internt vejforløb,
hvor der integretes LAR-løsninger til en lokal håndtering af regnvand, samt
regnvandvandsbassiner og rekreative arealer, se pricipskitse på kortbilag 3.  

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter en del af Thyras Vænge, i den nordøstlige del af Lindved by.
Området afgrænses af landejendomme mod nord, Thyras Vænge mod sydøst og Lindved
Tværvej mod vest, som vist på kortet længere nede.

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 2,6 hektar og er placeret i byzone. Arealet er idag
en delvist græsmark og landbrugsjord med et faldende terræn imod vest. Nordøst for
lokalplanområdet ligger Kragelund Skov, og længere mod øst er der kig til Agersbøl Skov.
Lokalplanområdet støder op til dyrkede marker mod nord og eksisterende boligområder mod
syd, øst og vest.

Lokalplanområdet set fra Lindved Tværvej.

Lindved er et velfungerende bysamfund med 2-sporet skole fra 0.-9. klasse, fritidsordning,
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idrætshal og sportsplads, samt børnehaven Eventyrhaven. I byen findes en dagligvarebutik,
ligesom der er gode busforbindelser til Vejle og Tørring. Dertil er der en kort afstand til
motorvej, hvilket gør Lindved til en attraktiv pendlerby.

Lokalplanområdets placering ved Thyras Vænge
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Formålet med lokalplanen
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af tæt-lav bebyggelse inden for
lokalplanområdet. Med  lokalplan 1117 sikres en byudvikling med boliger, opført ud fra en
samlet bebyggelsesplan med adgang til et fælles stisystem, som forbinder lokalplanområdet
og de tilstødende boligområder med resten af byen. Der ligges vægt på håndtering af
regnvand inden for lokalplanområdet, hvor overfladevandet skal håndteres lokalt og indgå som
et rekreativt element.
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Lokalplanens indhold
Anvendelse og bebyggelse
Nærværende lokalplan udlægger lokalplanområdet til boligformål, i form af tæt-lav
bebyggelse med dertilhørende veje, grønne fællesarealer og regnvandshåndtering.

Bestemmelserne i lokalplanen regulerer blandt andet bebyggelses ydre fremtræden,
etageantal, vejadgang, beplantning og principper for udstykning. 

Lokalplanen skal sikre, at det nye boligområde fremstår som en helhed med et ensartede
udtryk, derfor skal boligerne bygges ud fra en samlet bebyggelsesplan.  

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver byzone. 

Området

Området indgår som en del af boligområdet ved Thyras Vænge, hvor den sydøstlige del er
udlagt til åben-lav boliger (parcelhuse). Lokalplanområdet udlægges til tæt-lav boliger i form
af dobbelthuse.  

Det ønskes at området fremstår som en haveby med åbne arealer, der indbyder til et socialt liv
i grønne omgivelser.  

Det er endvidere væsentligt at lokalplanområdet får en tydelig relation og sammenhæng med
det tilstødende åben-lav boligområde ved Thyras Vænge, således områderne fremstår som et
samlet boligområde. Dertil skal der etableres et rekreativt opholdsareal til gavn for hele
boligområdet ved Thyras Vænge.

Arkitektur
Boligerne skal bygges som et samlet projekt, hertil fastsætter lokalplanen
bygningsregulerende bestemmelser. Bebyggelsen skal opføres som forskudte dobbelthuse i op
til 2 etager med tilhørende for- og baghave. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % for
området som helhed. 

Boligerne skal udnytte sollyset bedst muligt, hvorfor dobbelthusene bør placeres med en god
afstand, således at der skabes luft i mellem husene.  
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Eksempel på tæt-lav bebyggelse.

Udstykning
Der sættes krav om at parceller ikke må udstykkes med en grundstørrelse større end 500 m2,
hvortil byggeriet skal ske efter en samlet udstykningsplan. 

Veje
Lokalplan fastlægger, at vejadgangen til området skal foregå fra Sindballevej, hvor der skal
etableres en stamvej, der kan/skal forsyne fremtidige udstykninger nord for lokalplanområdet.
Inden for lokalplanområdet udlægges et internt vejforløb, hvorfra boligerne har deres
indkørsel. 

Stier
Lokalplanområdet forsynes af et fælles stisystem ved Thyras Vænge, der kobler sig på de
eksisterende stier i nærområdet, se kortbilag 2.

Delområder
Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2.

Delområde A skal friholdes fra bebyggelse, hvor arealet udlægges til rekreative formål, som
grønne arealer, stier og regnvandsbassiner. Delområde B skal anvendes til boligformål i form
af helårsbeboelse, opført som tæt-lav. Delområde C skal anvendes til legeplads, boldplads eller
lignende aktiviteter, ophold og forsinkelsesbassin. Delområde D skal anvendes til vejanlæg
med tilhørende regnvandshåndtering.

Rekreative arealer
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For at give lokalplanområdet karakter af en 'haveby', skal arealet etableres som et grønt
park-område, hvori boligerne placeres. De grønne friarealer skal bestå af regnvandsbassiner,
græsarealer og træer placeret enkeltvist og i grupper, for at skabe skyggeområder.   

Derudover skal der etableres et fælles areal med opholdsmuligheder og leg, som skal komme
hele boligområdet ved Thyras Vænge til gavn.

Klima
Lindved By er belastet af oversvømmelse fra de eksisterende boligområder. Det er derfor
vigtigt at overfladevandet håndteres lokalt inden for lokalplanområdet, således det nye
boligomåde ikke belaster systemet yderligere. 

Det forventes at grundvandstanden vil stige med 1 meter. Det høje grundvandspejl gør, at der
ikke kan nedsives inden for lokalplanområdet. 

Ved vandmættet -og frossen jord løber vandet på overfladen via to forløb, fra øst og nordøst
mod vest, hvor vandet samles i de to regnvandsbassiner i lokalplanområdets vestlige del. Der
er inden for lokalplanområdet Blue Spots (vandsamlinger / lavninger) langs Sindbjergvej og
Thyras Vænges forlængelse ind i lokalplanområdet, samt syd og øst for ejendommen på matr.
nr. 2c, Lindved By, Sindbjerg. Dertil er der vandsamlinger i -og uden for lokalplanområdets
nordøstlige del. Tendensen til vandsamling i lavninger skal håndteres, således nye boliger ikke
oversvømmes ved ekstremregn. 

Kombinationen af det høje grundvandspejl, mængden af vandsamlinger og den store mængde
overfladevand gør det nødvendigt, at der etableres LAR-løsninger inden for lokalplanområdet
til forsinkelse og opsamling af regnvand. For at sikre at overfladevandet i lokalplanområdet
ikke øger tendensen til oversvømmelser andre steder i Lindved.  

Der skal etableres LAR-løsninger, som har til formål at forsinke regnvandet markant.
Regnvandet skal ledes væk fra de befæstet overflader til vandrender og trug, med videre
forbindelse til grøfter, regnvandsbassiner og forsinkelsesbassiner. For at kunne håndtere
overfladevandet er det nødvendigt at udvide regnvandsbassinerne, således de får en større
kapacitet. 
Inden for lokalplanområdet er der en eksisterende regnvandsledning, som er ført igennem
delområde A til delområde B. Der skal i bebyggelsesplanen tages hensyn til ledningens
placering, hvor der ikke må bebygges ovenpå ledningen. 
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Kort over regnvandsledningens placering

Regnvandsbassiner
De eksisterende regnvandsbassiner i delområde A skal være et anlæg 5 samt udvides, således
deres kapacitet korrelerer det afledte overfaldevand fra området ved Thyras Vænge, se
principskitse på kortbilag 3. De udlagte regnvandbassiner mangler 200 m3 for at overholde
den gældende udledningstilladelse. Det skal derfor sikres at de restende kubikmeter etableres
inden for lokalplanområdet. Regnvandsbasinerne bør etableres med et overløbsdræn for at
undgå oversvømmelse.

Regnvandsbassinerne må ikke tilstandsændres uden en forudgående tilladelse fra Hedensted
Spildevand A/S, jf. servitut. 
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Lokalplanens konsekvenser for nærområdet
Lokalplanområdet er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
Nitratfølsom indvirknings- og indsatsområde (NFI). Lindved Vandvæk indvinder drikkevand fra
to boringer placeret cirka en kilometer vest for Lindved. Vandværkets tredje boring inde i
Lindved By, er taget ud af drift. Boringerne indvinder grundvand fra to dybtliggende
grundvandsmagasiner, der er overlejret og velbeskyttet af mere end 30 meter ler. På
baggrund af det tykke lerlag og den store afstand til boringerne vurderes, lokalplanområdets
anvendelse til boligformål, ikke at udgøre en risiko for de to vandværkers indvindinger. 

Den udlagte stiforbindelse vil skabe gode forbindelser til skole, institutioner, de tilstødende
boligområder og resten af byen.

Opførelsen af tæt-lav bebyggelse vil give en pendant til Thyras Vænge, som tilbyder boliger i
form af åben-lav (parcelhuse). Der etableres rekreative grønne områder, derudover kan
stiforbindelsen udbygges så der gives adgang til de nærliggende skovområder, hvilket vil
bringe naturen tættere på byen. 

Lindved har rigtig mange aktiviteter i og omkring hallen. Seneste tiltag har været etablering af
et springcenter ved skolen. Det vurderes derfor, at yderligere boligområder i Lindved vil
understøtte tilslutningen til aktiviteterne og sikre brugen af faciliteterne. 

Det vurderes at planlægningen vil skabe nye attraktive rammer, som kan være med til at
styrke bosætningen i Lindved.
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Redegørelse for kommuneplan 2017
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til kommuneplanen. Dermed sikres det, at de mange forskellige
interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på det helt
lokale niveau.

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

Lokalplanområdet er ifølge Hedensted Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde 7.B.04,
der udlægger området til blandet boligområde med en bebyggelsesprocent på 40 % og
maksimalt 2 etager. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanenrammen.

Se kortet herunder.
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Retningslinjer for byer
Lindved By har, ifølge Kommuneplan 2017, status som lokalcenter.

Byudvikling skal som en altovervejende hovedregel, ske indefra og ud. Området omfattet af
den nærværende planlægning er tidligere lokalplanlagt, og beliggende i byzone. 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.
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Retningslinjer for klimatilpasningsområder
Lindved by er delvist udlagt til et klimatilpasningsområde i kommuneplanen.
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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Retningslinjer for særlige drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Området er i forbindelse med vedtagelse af 'Indsatsplan for Hedensted-Lindved', udtaget af
udpegningen som langsigtet drikkevandsområde. Det er derfor uproblematisk, at der bygges
boliger i lokalplanområdet.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til anden planlægning for området. Dermed sikres det, at de mange
forskellige interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på
det helt lokale niveau.

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

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

I det følgende redegøres for anden planlægning og lovgivning, der er gældende i
lokalplanområdet, samt hvordan der tages hensyn til det i lokalplanen.
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Eksisterende lokalplan og servitutter
Lokalplan
I 2006 blev Lokalplan 98, Lindved Skovby vedtaget med en rammedel, der er omfattet af
nærværende lokalplan 1117. 

 

Servitutter

Inden for lokalplanområdet er der tinglyst følgende servitutter:

Dokument:  13.04.1955     916624-56      Dokument om forsynings/afløbsledninger mv.

Dokument:  02.05.1990     916381-56      Dokument om gensidig købsret, forkøbsret mv

Dokument:  19.08.2014     1005572262    Dokument om kloakanlæg, regnvandsbassin og
privat fællesvej, mv. 

Dokument:  18.12.2006     15468-56        Lokalplan nr. 98

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen for mere information. 
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Teknisk forsyning
Varmeforsyning

Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt forsynet med naturgas, der er tilslutningspligt til
et kollektivt varmeforsyningsanlæg. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet vandforsynes fra Lindved Vandværk. 

Spildevand

Lokalplanområdet er i kommunens gældende spildevandsplan udlagt som separatkloakeret,
hvilket fastholdes.

Husspildevand håndteres af Hedensted Spildevand A/S og ledes til rensning på Åle
renseanlæg.

Overfladevand

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

Eksempel på rekreativt område i forbindelse med tæt-lav bebyggelse.
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Affald

Lokalplanen er omfattet af kommunens affaldsplan og har dagrenovation. 

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

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

Hedensted Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan ses på kommunens hjemmeside.
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Naturbeskyttelse
Natura 2000
Der cirka 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er Øvre Grejs Ådal.
Inden for en afstand af cirka 6 km ligger endnu et 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 vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter 

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

Lokalplanområdet indeholder to regnvandssøer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3. Områderne er planlagt etableret som regnvandsbassiner i forbindelse med eksisterende
lokalplan 98. Bassinerne må ikke tilstandsændres uden forudgående tilladelse fra Hedensted
Kommune og Hedensted Spildevand, som er påtaleberettiget. 

Vandløb og Søer

Overfladevand ledes via forsinkelsesbassiner til Lindved Bæk. Hvis der stilles de nødvendige
vilkår for udledningen til bækken, vurderes det, at der ikke umiddelbart er problemer med
afledningen af vand til dertil.

Skovbyggelinje
Største delen af lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters skovbyggelinje. Opførelsen af
ny bebyggelse kræver derfor, at der opnås reduktion af skovbyggelinjen. I forbindelse med
lokalplanen ansøges der om reduktion af skovbyggelinjen. 
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Miljøforhold
Trafik og tilgængelighed
Der er skal anlægges det nødvendige areal til parkering, som for tæt-lav er 1 1/2
parkeringsplads pr. bolig. 

Det nødvendige parkeringsareal skal etableres som en carport i tilknytning til hver enkelt
bolig. Den 1/2 parkeringsplads kan etableres som et supplerende areal til gæsteparkering. Der
må kun etableres én indkørsel pr. bolig, og bredden må ikke overstige 5 meter.

Eksempel på dobbelthus med carport.

Der skal udlægges et minimum 10 meter bredt vejudlæg, med en kørebanebredde på 6 meter
og en græsrabat på minimum 2 meter på hver side af vejen. Der skal etableres en kombineret
cykel- og gangsti (fællessti) på minimum 2 meter langs stamvejen til Thyras Vænge. Stien
skal forsyne både lokalplanområdet og boligområdet ved Thyras Vænge, se kortbilag 2.

Den interne boligvej skal fungere som et fælles areal for de enkelte husstande, hvor de kan
mødes og komme i kontakt med andre beboer. Boligvejen skal anses som et socialt rum og
ramme for livet i boligkvarteret. Overfladevandet fra boligvejen skal tilledes vandrender og
trug med videre forbindelse til grøfter og regnvandsbassiner.  

Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Sindballevej. Der skal inden for delområde D
etableres en stamvej, som skal forsyne boligerne inden for loaklplanområdet, og fremtidige
udstykninger nord for lokalplanområdet, se kortbilag 3. 

Jord
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Lokalplanormådet ligger i byzone, og er ikke områdeklassificeret som lettere forurenet,
jf. jordforureningslovens § 50a. Der er ikke konstateret jordforurening på arealet. 

Før en ejer eller bruger af et areal ændre arealets anvendelse til bolig, børneinstitution,
offentlige legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer/bruger sikre, enten at det øverste
50 cm. jordlag af den ubebygget del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en
varig fast belægnng, jf. Jordforureningsloven § 72 b.
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Tilladelser fra myndigheder
Museumsloven
VejleMusseerne har ikke kendskab til fortidsminder i lokalplanområdet. Den del af området,
der på nedenstående kort er skraveret med blå, er arkælogisk forundersøgt af Horsens
Museum i 2013. Resten af det nordlige område forventes at blive forundersøgt i 2018/2019.  

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

Naturbeskyttelsesloven
Største delen af lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters
skovbyggelinje. Bestemmelsen omfatter et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger,
skure, campingvogne, master mv.) i en afstand af 300 meter fra de omfattede
skovområder. Kommunen vurderer, om der kan gives dispensation på baggrund af en konkret
projektansøgning jf. lokalplanens bestemmelser. Hedensted Kommune vil søge Miljøstyrelsen
om reduktion af skovbyggelinjen.  

Vejloven
Vejadgangen til lokalplanområdet ligger uden for byskiltet, der skal derfor udarbejdes et
vejprojekt for Sindballevej. Etalberingen af vejadgang fra Sindballevej forudsætter
vejmyndighedens særskilte godkendelse af anlægsprojektets udformning.

Hedensted Kommune
Godkendt vejprojekt i henhold til gældende vejregler.

Tilladelse til håndtering af overfladevand.

Byggetilladelse.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
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Kort over fortidsmindearaeler
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Hedensted Kommune. Lokalplan nr. 1117 for
Thyras Vænge
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 give mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse.

at sikre boligerne etableres ud fra en samlet bebyggelsesplan.

at sikre adgang til et fælles stisystem, der forbinder lokalplanområdet og de tilstødende
boligområder med resten af byen.

at sikre en lokal håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet, hvor overfladevandet
indgår som et rekreativt element. 
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§ 2 Område- og zonestatus
§ 2.1 Afgrænsning
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 10k og en del af
matrikel 2cd, ejerlav Lindved By, Sindbjerg, samt alle matrikler, som udstykkes efter
lokalplanens endelige vedtagelse. 

Lokalplanen inddeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 2. 

§ 2.2 Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver byzone efter lokalplanens endelige
vedtagelse.
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§ 3 Områdets anvendelse
§ 3.1 Anvendelse
Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af helårsboliger opført som tæt-lav,
samt dertilhørende veje, rekreative arealer og LAR-løsninger. 

Delområde A skal anvendes til rekreative formål, såsom grønne arealer, ophold,
regnvandsbassiner o.l.

Området må ikke bebygges.

Delområde B skal anvendes til boligformål med tæt-lav bebyggelse udført som dobbelthuse, se
kortbilag 3 for inspiration.  

Der må gerne etableres LAR-løsninger samt redskabsrum, fælles renovationsskur o.l. i
forbindelse med boligformål. 

Delområde C skal anvendes til legeplads, boldplads eller lignende aktiviteter, ophold samt
forsinkelsesbassin for regnvand.  

Delområde D skal anvendes til vejanlæg og regnvandshåndtering.  
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§ 4 Udstykninger
§ 4.1
Udstykning skal ske udfra en samlet udstykningsplan.

Lokalplanområdet må udstykkes som en stor matrikel, parceller eller foretages som
sokkeludstykning. Såfremt udstykning foretages som parceller til tæt-lav bebyggelse må de
ikke udstykkes med en grundstørrelse større end 500 m2.
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§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
§ 5.1 Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Sindballevej, hvor der skal etableres en stamvej,
som i princippet vist på kortbilag 2. Stamvejen skal etableres inden for delområde D. De
enkelte boligparcellers vejadgang må kun ske fra den interne boligvej.

§ 5.2
Veje skal udlægges som et minimum 10 meter bredt vejudlæg, med en kørebanebredde på 6
meter. Dertil skal der etableres en minimum 2 meter bred græsrabat på hver side af
kørebanen, til føring af ledninger og rør samt LAR. 

Veje skal være befæstet med en tæt belægning med fald mod afløb, trug eller grøft, hvorfra
der sker en kontrolleret afledning af overfladevandet.  

§ 5.3 
Der må kun etableres én overkørsel pr. bolig, og bredden må ikke overstige 5 meter. Der må
ikke etableres overkørsler eller lignende, der kan være hindrende for håndtering af regnvand.

§ 5.4 Parkering
Der skal anlægges et parkeringsareal svarende til minimum 1 1/2 parkeringsplads pr. bolig.
Den ene p-plads skal etableres i tilnytning til hver enkelt bolig. Den 1/2 parkeringsplads kan
anlægges som et fælles parkeringsareal til gæsteparkering.

§ 5.5 Stier
Der skal etableres en kombineret cykel- og gangsti langs stamvejen til Thyras Vænge, stien
skal koble sig på det eksisterende stisystem, som i princippet vist på kortbilag 3. Fællesstien
skal udlægges med fast belægning og en stibanebredde på 2 meter, og skal udføres med trug
til regnvandshåndtering eller grønne græsrabatter. 

Stier skal, så vidt som muligt, følge det naturlige terræn.
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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 indbygges i bygningen eller følge konstruktionen samt være
antirefleksbehandlet.

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

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes
anvisninger. (se servitut)

§ 6.3
Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

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

§ 6.4 Spildevand og vand på terræn
Spildevand og regnvand skal holdes adskilt. Husplidevand skal afledes til Hedensted
Spildevands offentlige spildevandsnet. Tag- og overfaldevand skal tilledes enten en
regnvandledning, grøft eller trug, og derefter opsamles i regnvandsbassiner, se principskitse
på kortbilag 3.  

§ 6.5
Regnvandsbassinerne skal etableres som anlæg 5. For at overholde den gældende
udledningstilladelse skal regnvandsbassinerne udvides således deres kapacitet korrelerer det
afledte overfaldevand. Regnvandsbassinerne må ikke indhegnes eller give anledning til
oversvømmelse.

Regnvandsbassinerne i delområde A må ikke tilstandsændres uden forudgående tilladelse fra
Hedensted Spildevand A/S.

§ 6.6
Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Lindved Vandværk.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1 Omfang
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % for området som helhed.

§ 7.2
Bygninger må maksimal opføres i 2 etager.

§ 7.3
Bebyggelsen skal etableres ud fra en samlet bebyggelsesplan.

§ 7.4
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter
over byggemodnet terræn, målt efter reglerne i det til enhver tid gældende
bygningsreglement. 

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

§ 7.5 Placering
Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere skel mod vej end 4 meter.

§ 7.6
Der skal etableres 1 carport og redskabsrum i tilknytning til hver enkelt bolig.

§ 7.7
Alle former for tilbygninger fx overdækninger, udestuer og tilbygninger skal ske ud fra en
samlet bebyggelsesplan for lokalplanområdet.
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§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1 Tage
Tage skal opføres med enten sadeltag, ensidig taghælding eller flad tag. Den maksimale
taghældning fastsættes til 30 grader. 

§ 8.2
Tagbeklædning skal udføres med enten teglsten, tagpap med listedækning, zink, skifer eller
som grønne tage.  

§ 8.3
Solceller og solfangere skal være sorte og må kun opsættes på sorte tagflader og facader, og
skal følge konstruktionen eller integreres i fladen.

§ 8.4 Facader
Facader kan udføres som murværk i tegl, fremstå som vandskurede eller pudsede vægge
eller udføres med træbeklædning. 

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

§ 8.5
Farver på facader skal ligge inden for nuancer af et farvespektrum relateret til jordfarverne
eller farver fremkommet ved en blanding af disse, eller fremstå i sort eller hvid. 

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

Glasoverdækninger bør følge tagets hældning og visuelt være en integreret del af taget,
inddækninger kan være udført i samme farver eller materialer som taget, og ventilationsanlæg
og lignende skal have samme farve og hældning som taget.

§ 8.7 Øvrig
Småbygninger som carporte og udhuse mindre end 30 m2, må opføres i andre materialer.

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

§ 8.8
Der må ikke opføres hævet terrasser eller altaner. 
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§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1
Inden for lokalplanområdet må der ikke henstilles både, campingvogne og uindregistrede
køretøjer. Oplag af trailere skal ske på egen grund.   

§ 9.2
Antenner og paraboler må kun opsættes på terræn, og maksimalt have en højde på 1,5 meter
målt fra terræn.

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

§ 9.4 Rekreative arealer
Der udlægges rekreative offentlige arealer inden for delområde A og delområde C, se kortbilag
2.

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

§ 9.6 Beplantning
Der må ikke opføres levende hegn eller fast hegn i skel mod vej.

§ 9.7
Friarealerne skal beplantes med solitære træer, og være af egnstypiske arter. Beplantning skal
sikre muligheder for skygge, og skal placeres i en kombination af enkeltstående træer og
klynger.

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

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

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

§ 10.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bestemmelserne i § 5 om vej-, sti og parkeringsforhold
er opfyldt.

§ 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 grundejerforening/beboerforening for samtlige ejere/lejere i
lokalplanområdet, senest når 50 % boligerne er solgt/udlejet, eller når Byrådet kræver det. 

§ 11.2
Der er medlemspligt i grundejerforeningen/beboerforeningen for samtlige ejere/lejere,
som indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige
ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen.

§ 11.3
Grundejerforeningen/beboerforeningen omfattet af lokalplan 1117 skal sammen med
grundejerforeningen omfattet af lokalplan 98, Lindved Skovby, forestå drift og vedligeholdelse
af områdernes fællesarealer. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige
forestå etablering af eventuelle nyanlæg, jf. planlovens § 15 stk. 2 nr. 16.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af vedtægterne 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.
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Samlet konklusion af miljøscreening
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget
ikke er væsentlige.

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

 

Store dele af Lindved er i risiko for oversvømmelse fra spildevands- og regnvandsanlæg. Det
skal derfor sikres at den planlagte anvendelse til boligformål ikke belaster systemet yderligere,
hvortil der kan være en oversvømmelsesrisiko fra de to regnvandsbassiner inden for
lokalplanområdet. Det forventes at grundvandstanden vil stige med 1 meter. Overfladevandet
løber via to forløb fra øst og nordøst mod vest ved vandmættet og frossent jord mod de to
regnvandsbassiner. Der er ved lokalplanområdet flere vandsamlinger/lavninger (blue spots),
hvor den skitserede bebyggelse i lokalplanområdets nordøstlige del er særligt udsat. 

Kombinationen af det høje grundvandspejl, mængden af vandsamlinger og den store mængde
overfladevand gør det nødvendigt, at der etableres LAR-løsninger inden for lokalplanområdet
til forsinkelse og opsamling af regnvand. For at sikre at overfladevandet i lokalplanområdet,
ikke øger risikoen for oversvømmelser andre steder i Lindved. Der skal etableres
LAR-løsninger, som har til formål at forsinke regnvandet markant. Regnvandet skal ledes væk
fra de befæstet overflader til vandrender og trug, med videre forbindelse til grøfter,
regnvandsbassiner og et forsinkelsesbassin. For at kunne håndtere overfladevandet er det
nødvendigt at udvide regnvandsbassinerne, således de får en større kapacitet. Det vurderes at
denne form for regnvandshåndtering ikke vil være en hindring for de øvrige klimaprojekter i
Lindved.

Udformningen af terrænet skal gavne håndtering af overfladevandet, der skal til ledes
regnvandsbassinerne inden for lokalplanområdet. Bassinerne er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, men udlagt til regnvandsbassiner i forbindelse med eksisterende
lokalplan 98. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. Det bør
undersøges om en udvidelse af bassinerne, samt en justering af terrænet i lokalplanområdet,
vil kunne afhjælpe overfladevandets bevægelse. Bassinerne må ikke tilstandsændres uden
forudgående tilladelse fra Hedensted Spildevand.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det 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.

Det samlede miljøscreeningsskema findes her.
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Klagevejledning miljøscreening
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 16 stk. 1 i bekendtgørelse om lov nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af
planer og programmer med senere ændringer, kan der klages efter de regler, som planen eller
programmet udarbejdes efter.

Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplan kan således forelægges
Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december
2016 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage

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.

Klagefrist

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

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 - Matrikelkort

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

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

Kortbilag nr. 3 - Principskitse - Juridisk kort findes her.
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Vedtagelse
Forslag til Lokalplan 1117 er vedtaget af Hedensted Byråd den xx.20xx 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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