
Bilag 1- Indstillingsnotat

Hedensted Kommune, Team Industri, modtager den 6. juli 2016 og den 10. august 2016 
en klage over støj fra ovennævnte ejendommen.
Hedensted Kommune bliver i den forbindelse opmærksom på at virksomheden har etab-
lerede sig uden indhentning af den fornøden tilladelse. Der er derfor indgået dialog med 
ejeren, vedr. aktiviteten på ejendommen.
 
Plangrundlaget for ejendommen/virksomheden skal afklares forud for, at klagesagen be-
handles på grund af, at der eventuelt vil skulle stilles krav om foranstaltninger for at hin-
dre støjgenen. Hvilket eventuelt vil kunne ses som en indirekte tilladelse til placeringen. 

Lovgrundlag
Plangrundlag - Lokalplan 173
§ 1 Formål:
Lokalplanens formål er bl.a.: at udlægge lokalplanens område til blandet bolig og er-
hvervsformål - med udstillingsarealer og kontorfaciliteter i tilknytning til virksomheden.
§ 3 Anvendelse: 
stk. 1 Området må kun anvendes til blandet bolig og erhvervsformål - med udstillingsa-
real, lager og kontorfaciliteter, mm. i tilknytning til virksomheden. Der må kun etableres 
erhverv indenfor miljøklasse 1-2 (se de generelle rammer i kommuneplanen for Heden-
sted kommune 2001-2013)
stk. 2 Det er inden for lokalplanens område kun tiladt at etablere erhverv inden for mil-
jøklasse 1-2
§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
stk. 2 Langtids- og natparkering af lastbiler og større varevogne med en totalvægt over 
3500 kg, eller en højde over 2,2 m, samt af campingvogne og lystbåde er ikke tilladt in-
den for lokalplanområdet.
Stk. 3 (Delområde A) Der skal udlægges areal til parkering med plads til min. 5 biler. 
Parkeringsarealet skal udføres med fast tæt belægning.
  
Planloven - Dispensationsmulighed
Lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018 af lov om planlægning. 
§ 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan 
m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger, jf. dog 
§ 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og § 40.
Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.
 
Klagemulighed
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan påklage sagen til Planklagenævnet.

Dialog møde
17. maj 2017 afholdes der møde med ejer for at få en dialog om den etablerede vogn-
mandsvirksomhed, og lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 
Ejer oplyser at vognmandsvirksomhed, har en vognpark bestående af 5 biler, samt hæn-
ger. Ejeren oplyser, at kølecontainere parkeres i industriområde, på faderens ejendom. 
Lastbilerne er alle nyere og varmes op med oliefyr, hvorfor tomgangskørsel kan undgås i 
forbindelse med opstart. Mødenotat er vedlagt som bilag nr. 2. 
På mødet oplyser ejer, at der forud for erhvervelse af ejendommen er blevet undersøgt 
hvilken aktivitet/miljøklasse, der må være på ejendommen, og fremviser dokumentation 
her for. Mailen er vedlagt som bilag nr. 3.
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Miljøvurdering
Team Industri fortager en miljøvurdering af virksomheden, på baggrund af de oplysnin-
ger ejeren fremkom med på mødet. Vurderingen er vedlagt som bilag 4
 
Agtede retslig lovliggørelse
Administrationen er i sommeren 2017, efter dialog med ejeren af virksomheden, og den 
miljømæssige vurdering af virksomhedens aktivitet på ejendommen, indstillet på at give 
dispensation fra lokalplanen 173, Derfor stilles der begrænsninger for aktiviteten, samt 
den fysiske udbredelse af aktiviteten på ejendommen. Udkastet til retslig lovliggørende 
dispensationen er vedlagt som bilag nr.: 5. Der sendes derfor den 6. september 2017 et 
udkastet til retslig lovliggørende dispensationen med vilkår for drift af virksomheden fra 
ejendommen i partshøring ved naboer i området og ejer.
 
Partshøring svar 
-og forvaltnings bemærkninger her til
I forbindelse med partshøring afholdt til 6.-27. september 2017, er der indkommet føl-
gende bemærkninger fra naboerne, og ingen bemærkninger fra ejer:

Grønningen 2-12 udtaler bl.a. følgende: - Hele udtalelsen er vedlagt som bilag nr. 6
Kølecontainere er ved flere lejligheder konstateret på begge sider af ejendommen.
Der er flere gange konstateret aktivitet i weekenden.
Der forslås pakeringspladsen ændret til syd for ejendommen, ud om Daugårdvej, hvor 
der er eksisterende jordvold, over mod nærtliggende bolig område, og hermed minime-
ring af støj og lysgener.
Generelt bemærkninger om trafikbelastningen på områdets veje.
 

Kirkegade 46 udtaler bl.a. følgende: - Hele udtalelsen er vedlagt som bilag nr. 7
Det oplyses, at der sker tomgangkørsel om natten i mere end 2 minutter ad gangen i 
tidsrummet kl. 21-05, hvilket medfører støj og lysgener. Det vurderes ikke falde ind un-
der miljøklasse 1-2.
Der forslås, at pladsen flyttes om på den anden side af ejendommen, med udkørsel til 
Daugårdvej, eller at lastvognsparkering flyttes til industriområdet.
Generelt bemærkninger om trafikbelastningen på områdets veje.
 

Efterfølgende er følgende oplysninger
Oplysninger fra nabo - Uge 11/2018 - Weekend - Vedlagt som bilag nr. 8
Har der stået en kølevogn med køleren kørende i intervaller.
Vi har flere gange i den forgangne periode oplevet, at de i materialet beskrevne rammer 
ikke bliver overholdt. 
 
Oplysninger fra nabo - Uge 12/2018 - Vedlagt som bilag nr. 9
Vilkårene i partshøringen er efter vores overbevisning blevet overtrådt, hvor lastbil og 
kølevogn er i gang.
Mandag kl. 19.00-20.15
Lørdag kl. 14.00-19.00
Søndag kl.10.30-13.20, 19.45-19.50 og 22.00-22.30.
Tidspunkterne (uden for normal arbejdstid) er, efter vores opfattelse, bekymrende i for-
hold til støjen, men også de mærkbare rystelser/vibrationer, vi kan mærke indendørs.
Hvorfor der kan placeres en virksomhed med så meget/ mærkbar støj samt tung trafik 
inden for bygrænsen?

Forvaltnings bemærkninger til sagen
Det virker til at der er andet aktivets niveau på ejendommen end ejer oplyst på mødet i 
maj 2017, og at naboer forsat er generet af aktiviteten.
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På grund af ovennævnte indkommende oplysninger, er sagen genvurderet.

Genvurdering
Ejeren af vognmandsvirksomheden inviteres til møde i maj 2018, for at snakke om de 
hørringssvar, og efterfølgende oplysninger der er indkommet.

Dialog møde 8. maj 2018
Ejeren kan ikke genkende de observationer naboerne har gjort sig. 
Ejer 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. Dokumenta-
tion er vedlagt som bilag 10.
Mogens oplyser at han til tider kører fra ejendommen kl. 4 om natten, men prøver at væ-
re opmærksom 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 afhentningsstedet, således at støj på ejendommen 
undgås i videst muligt omfang. Der sker ikke omlæsning på pladsen.

Ejer henviser til mail af den 27. maj 2014, han har modtaget fra Hedensted Kommune, i 
forbindelse med køb af ejendommen. Hvor i der står der må etableres tankanlæg med 
tilhørende værksted, 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. Mailen er vedlagt som bilag nr. 3

Ejer oplyser at der forekommer stor støjbelastning når der sker levering/aflæsning hos 
den bagvedlæggende, Satellitcentral, og mener at støjen naboerne klager over evt. kom-
mer herfra. 

Ejer fremkommer med et løsningsforslag om, at tilkørsel til pladsen evt. kan ske via 
grusvejen til Satellitcentralen, og at den nuværende p-plads forlænges med 50 meter i 
retning mod Satellitcentralen (væk fra bolig området). Mødenotatet er vedlagt som bilag 
nr. 11

Der er efterfølgende af holdt partshøring ved ejer, omkring naboernes hørringssvar. Der 
er ikke indkommet yderlige hørringssvar. 
– Ejer ønsker at fremvise forholdene for udvalget, inden sagen forelægges udvalget.

Forvaltnings bemærkninger 
- til de på mødet fremkommende oplysninger.
Den forekommende aktivitet, som ejer dokumenterer viser at der jævnligt sker ind- og 
udkørsel på ejendommen i nattetimerne, hvilket bl.a. har indflydelse på miljøklasse. 

Ejeres løsningsforslag, med at forlænge pladsen med 50 meter væk fra boligområdet, vil 
kræve en planmæssig overvejelse i forbindelse med en ny lokalplan, da virksomheden ik-
ke vurderes, at overholder rammerne, vedr. miljøklasse i lokalplanen.


