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Indstillingsnotat 
Overskrift
Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1097 for Østjyllands 
Privatskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14, samt et spildevandsplantillæg.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 
1097 for Østjyllands Privatskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14, samt et 
spildevandsplantillæg.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
 26. juni 2014 har byrådet behandlet sagen om salg af Sanatorievej 1, 7140 

Stouby.

Sagsfremstilling
I 2014 indgik Hedensted Kommune en salgsaftale med Østjyllands Privatskole angående 
salget af Sanatorievej 1, 7140 Stouby, under forudsætning af, at der udarbejdes en 
lokalplan, som ophæver landbrugspligten på ejendommen. I den forbindelse ønskes 
udarbejdelsen af en lokalplan igangsat, som ophæver landbrugspligten på ejendommen, 
samt sikre skolens fremtidige udvikling og udvidelser er mulige. 

Derfor anmodes der om en principiel godkendelse af udarbejdelsen af lokalplan 1097, 
samt kommuneplantillæg nr. 14, for Sanatorievej 1, 7140 Stouby, markerede på bilag 1. 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6,6 ha, indeholdende den tidligere kostskole 
Kildebjerget, som i dag er omdannet til Østjyllands Privatskole. Skolen omfatter flere 
eksisterende bygninger, herunder den smukke hovedbygning opført i år 1902.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men der vil i forbindelse 
med lokalplanlægningen blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger arealet 
til undervisningsformål. 

I dialog med Østjyllands Privatskole er der blevet udarbejdet en disponeringsskitse af 
lokalplanområdet, som ses i bilag nr. 3. 
I disponeringen af arealet er der lagt vægt på, at forbinde de eksisterende 
skolebygninger med nye lærerboliger og nye undervisningsfaciliteter, via interne veje og 
stier. Herudover friholdes et areal mod øst for bebyggelse og udnyttes til rekreative 
faciliteter tilknyttet skolen. 

Lokalplanen vil blive udarbejdet efter følgende overordnede retningslinjer:
 Lokalplanområdet disponeres efter principper vist på bilag 3. 
 Lokalplanområdet forbliver i landzone og lokalplanen udarbejdes med 

bonusvirkning. 
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 Lokalplanens anvendelse vil være undervisningsfaciliteter med 
overnatningsmuligheder. 

 Lokalplanens østlige areal friholdes for bebyggelse og anvendes til rekreative 
formål i form af boldbaner m.v.

 For lokalplanens område som helhed fastsættes en maks. bebyggelsesprocent på 
15. 

 En maks. bygningshøjde på 8,5 meter, dog med mulighed for at en maks. 
bygningshøjde på 11 meter i det vestlige areal i forbindelse med skolens 
hovedbygning. 

 Hovedbygningen sikres bevaret i lokalplanen. 

Kommuneplantillægget udarbejdes så der gives mulighed for at gennemføre lokalplanen 
ud fra ovenstående principper.

Lokalplanområdet ligger indenfor særligt værdifuldt landskab, naturområde og 
landbrugsområde, samt lavbundsarealer hvilket betyder at der i lokalplanen skal 
redegøres på hvordan det planlægningen påvirker disse udpegninger. 

Kystnærhedszone
Lokalplanområdet er placeret indenfor kystnærhedszonen, hvilket betyder at der i 
forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen skal redegøres for den visuelle påvirkning 
på kystlandskabet, samt redegøres for lokalplanområdets placering indenfor 
kystnærhedszonen i forhold til øvrig planlægning. Østjyllands Privatskole har et ønske 
om, at opføre 2 lysmaster i forbindelse med boldbanerne. Opførelsen af lysmasterne kan 
påvirke kystnærhedszonen, derfor vil det i forbindelse med redegørelsen af denne 
påvirkning blive vurderet om disse kan indgå i lokalplanen. 

Jordforurening
Dele af ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1, dvs. mulig forurening. Begrundelsen for 
kortlægningen er, at der er/har været 2 nedgravede tanke på hhv. 6.000 og 10.000 liter, og der 
har været motor- og metalværksted og en maskinhal på ejendommen. 

I oplægget til lokalplanen er der oplysninger om en eksisterende bygning, der skal nedrives og en 
ny skolebygning skal opføres. Det pågældende sted er kortlagt, og da ejendommen ligger i 
Regionens indsatsområde, skal der søges en § 8 tilladelse efter Jordforureningsloven ved 
anmeldelse om byggeri på arealet. 

Skovbyggelinje
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje, som søges ophævet i forbindelse 
med vedtagelsen af lokalplanen.

Landbrugspligt
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, som søges ophævet i forbindelse med 
vedtagelsen af lokalplanen. 

Grundvand
Lokalplanområdet ligger delvist indenfor OSD og NFI, men ikke indenfor vores 
langsigtede drikkevandsområder. Dette betyder at vi skal redegøre for, om aktiviteterne 
indenfor lokalplanområdet vil have nogen påvirkning på grundvandet. 

Deklaration
Deklaration om at der ikke må opføres flere bygninger på ejendommen. Hedensted 
Kommune er påtaleberettiget. Se bilag nr. 4 

Spildevand
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Lokalplanområdet ligger delvist uden for kloakopland, og der skal udarbejdes et tillæg til 
spildevandsplanen, så området planlægges spildevandskloakeret. 

Kommunikation
Det er vurderet at borgerdeltagelse ikke har været nødvendig inden princip 
godkendelsen. Den lovpligtige 8 ugers offentlig høring vurderes at være tilstrækkelig. 
Beslutningen meddeles ansøgeren. 

Lovgrundlag
 Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/5/2013, § 13 

stk. 2
 Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 

27/5/2013, § 23 c.

Indstilling
Administrationen indstiller:

 at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og 
spildevandplanstillæg i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer. 


