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Mødenotat – Overholmvej 40, Hedensted

Dato

17. maj 2017

Deltager:

Mogens Møller (Ejer)
Michelle (Kone til Mogens)
Henrik (Advokat)
Morten Christensen (Leder, Bygge- og Erhvervsservice)
Jens Lybecker (Ingeniør, Natur og Miljø)
Sidsel Timm (Byggesagsbehandler, Bygge- og Erhvervsservice)

Emne

Etablerede vognmandsvirksomhed på Ejendommen Overholmvej 40, Hedensted
§ Herunder bemærkninger til indkommende svar i forbindelse med naboorienteringen i efter-

året 2017, og indkommende oplysninger fra naboer i foråret 2018.

Notat

Mogens oplyser at der har været gravearbejde på ejendommen i en periode fra påske 2017-sep-
tember 2017, hvorfor han har været nødsaget til at anvende p-pladsen på den anden side af ejen-
dommens bygninger.

Mogens kan ikke genkende at der i uge 11 og 12/2018 skulle havde været kølecontainer på ejen-
dom i drift, og afviser at den i given fald skulle, være i drift periodevist, eftersom der ikke er køle-
vare i vognene når de holder på ejendommen. Hvis der var kølevare i vogne, ville der være behov 
for konstant køling, og ikke periodevis køling.
Mogens stiller sig tvivlende for om den støj der opleves ved boligerne kommer fra hans virksom-
hed, efter som levering/aflæsning til Satellitcentralen støjer kraftigt, og vare i en periode på ca. 1-
1½ time pr. levering.

Mogens oplyser at 1 af de 5 biler ikke er på ejendommen (kører ud fra Slagelse) 1 bil holder på 
ejendommen i weekenderne.
1 lastbil er en ekstra bil som kun kører som erstatningsbil.
De resterende 2 biler kører til og fra ejendommen.
- Der fremlægges dokumentation for kørslen til og fra pladsen i en periode – Vedlagt

Mogens oplyser at han til tider kører fra ejendommen kl. 4 om natten, men prøver at være op-
mærksom på at støje mindst muligt. Således forsøges anhænger påsat dagen før, og at bilen ikke 
tændes før afgang. Mogens oplyser at bilerne er udstyrede med oliefyr, hvorfor bilerne ikke skal stå 
og varme op. Ligeledes tændes kølevognen ikke ved afgang fra ejendommen, men undervejs til af-
hentningsstedet, således at støj på ejendommen undgås i videst muligt omfang.
Der sker ikke omlæsning på pladsen.
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Mogens henviser til mail af den 27. maj 2014, han har modtaget fra Hedensted Kommune, i forbin-
delse med køb af ejendommen. Hvor i der står der må etableres tankanlæg med tilhørende værk-
sted, kiosk mv. da dette der defineret værende i miljøklasse 2-4.
Det oplyses at det er en anden anvendelse af ejendommen der er spurgt til, end den nu værende 
anvendelse. 

Sagsgangen

Det oplyses at sagen forlægges politikkerne på Udvalget for Teknik, som må tage beslutning i sa-
gen.

Mogens opfordres til at inviteret politikerne til at besøge ejendommen, i forbindelse med at sagen 
skal forlægges på udvalget.

Mogens byder ind med en ide om, at tilkørsel til pladsen evt. kan ske via grusvejen til fjernvarme-
værket, og evt. forlænge den nuværende p-plads med 50 meter i retning mod Satellitcentralen.

Partshøring

I har mulighed for at fremsende jeres bemærkninger til naboorienteringen, samt de oplysninger 
der er indkommet fra naboer i foråret 2018. Jeres evt. bemærkninger bliver fremlagt for udvalget, 
og skal derfor være i hænde senest den 25. maj 2018. 

Med venlig hilsen

Sidsel Timm Gregersen
Byggesagsbehandler

Vedlagt

Kørsels dokumentation vedr. ind-og ud kørsel
Nabobemærkninger
Oplysninger fra naboer fra foråret 2018


