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NOTAT Tværgående planlægning 

J.nr. NST-122-766-00015 

Ref. Frans Hejgaard 

Den 10. november 2014 

Direkte tlf. 72 54 25 85 

Mail: frhej@nst.dk 

 

Referat af 2. forligsmøde mellem Haderslev Stift og Hedensted Kommune 

Mødet blev afholdt hos Naturstyrelsen i Odense 7. november 2014, kl. 10.30  

 

 

Mødedeltagere 

Leni Pedersen, Hedensted Kommune 

Carsten Riisgaard, Hedensted Kommune 

Michael Larsen, Hedensted Kommune 

René Knudsen, Hedensted Kommune 

Lars Chr. Kjærgaard, Haderslev Stift 

Niels Engberg, Nationalmuseet 

Niels Virum, Kgl. bygningsinspektør 

Frans Hejgaard, Naturstyrelsen (ref) 

 

*     *     *     *     * 

Frans Hejgaard bød velkommen, og nævnte, at dagsordenen til 2. forligsmøde er 

rapporten ”Ny omfartsvej ved Ørum – beskrivelse af landskab og kulturmiljø” 

foranlediget af Hedensted Kommune. Heri foreligger en landskabskarakter-

analyse af området omkring Ørum. 

 

Analysen gennemgår tre alternativer: 

 

1. Linjeføringen fra Forslag til Lokalplan 1080. 

2. Linjeføringen fra Stiftet/Preben Skaarup. 

3. Ny linjeføring tæt på skovkanten i vest. 

 

Derudover har Haderslev Stift fremsendt tre udtalelser: 

 

a. Fra landskabsarkitekt Preben Skaarup af 31. oktober 2014. 

b. Fra kgl. Bygningsinspektør Niels Vium af 31. oktober 2014. 

c. Fra museumsinspektør Nils Engberg af 5. november 2014. 

 

Frans Hejgaard foreslog, at Hedensted Kommune først fik lejlighed til at 

kommentere rapporten ”Ny omfartsvej ved Ørum – beskrivelse af landskab og 

kulturmiljø”, og Haderslev Stift efterfølgende fik lejlighed til at fremlægge sine 

kommentarer med udgangspunkt i de tre udtalelser. Herefter var det Frans 

Hejgaards håb, at parterne kunne blive enige om en konklusion. 

 

Der var enighed om, at mødet forløb som foreslået. 
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Hedensted Kommunes kommentarer 

Carsten Riisgaard gennemgik rapporten ”Ny omfartsvej ved Ørum – beskrivelse af 

landskab og kulturmiljø”. Det blev fremhævet, at forskellen mellem Forslag til 

Lokalplan 1080 og konklusionen af rapporten er det tredje alternativ til en ny 

linjeføring, der ligger længere væk fra Ørum tættere på den vestlige skov, samt 

rapportens afsluttende anbefalinger til det videre arbejde. Carsten Riisgaard 

fastslog, at Hedensted Kommune vil annullere Forslag til Lokalplan 1080. En ny 

linjeføring er en for stor ændring i forhold til det foreliggende lokalplanforslag. 

Kommunen vil udarbejde nye planforslag til offentlig høring, hvor man vil arbejde 

videre med ”linjeføring 3” samt følge rapportens anbefalinger. 

 

Haderslev Stifts kommentarer 

Lars Chr. Kærgaard kvitterede for rapporten, men er ikke enig i, at kirken ikke er 

synlig i landskabet, og at præstegården skulle skjule kirken. Kirken er synlig på en 

delstrækning af den foreslåede vejstrækning. Derudover er det opfattelsen, at en 

vej påvirker kulturlandskabet. Rapporten er ikke ”et go”, idet der yderligere skal 

ses på linjeføringen. Lars Chr. Kærgaard foreslog, at Hedensted Kommune i det 

videre arbejde tager højde for landskabsarkitekt Preben Skaarup forslag samt at 

der bliver udarbejdet en længdeprofil af linjeføringen. 

 

Lars Chr. Kærgaard lagde op til en dialog med Hedensted Kommune om den 

kommende linjeføring. 

 

Drøftelse af ”linjeføring 3” 

Niels Engberg mener, at rapporten er egnet til at arbejde videre med, men der 

udestår en vurdering af vejbredden og udformningen af vejbelægningen. Foreslog 

bløde afgrænsninger af vejen ud mod landskabet. Hvor meget gravearbejde skal 

der laves? Mangler en ”udmøntning” af vejforløbet. Carsten Riisgaard oplyste, at 

sagen er presserende. Der er afsat 1 mio. kr. til arbejdet, og kan derfor ikke benytte 

et stort beløb til yderligere undersøgelser. Nu skal der udarbejdes nye planforslag. 

 

Niels Vium er enig med Niels Engberg og Preben Skaarups bemærkninger, og 

foreslog, at der udarbejdes en dispositionsplan, der angiver oplysninger om 

vejbredde, om der er grøfter, hvilken vejbelægning, hvordan tænkes forløbet af de 

tværgående stier. Carsten Riisgaard vil arbejde videre med en 6,9 meter bred 

offentlig asfaltvej med forbud for gående og cyklister. Hastighedsbegrænsning på 

60 km/t på den sydligste del. 

 

Lars Chr. Kærgaard kunne ikke godkende et planforslag på det foreliggende 

grundlag, men oplyste, at stiftet kan godkende et tilfredsstillende 

dispositionsforslag. 

 

Det blev fastslået, at da kommunen vil trække de foreliggende planforslag ”falder” 

stiftets indsigelse efter planlovens § 29, stk. 3. 

 

Frans Hejgaard fastslog, at området ved Ørum ikke er udpeget som kulturlandskab 

i kommuneplanen. 

 

Ovenstående blev drøftet ud fra forskellige synsvinkler, og Niels Vium foreslog, at 

der undervejs i planprocessen blev indgået en dialog mellem kirkemyndigheden og 

kommunen. 
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Konklusion  

Frans Hejgaard opsummerede dagens drøftelser, og foreslog, at Hedensted 

Kommune begynder at udarbejde nye planforslag i forlængelse af ”linjeføring 3” 

samt rapportens anbefalinger. Undervejs i planprocessen indgår Hedensted 

Kommune og Haderslev Stift en dialog om ovennævnte detailspørgsmål. 

 

Det blev vedtaget, at Hedensted Kommune begynder at udarbejde nye planforslag i 

forlængelse af ”linjeføring 3” samt rapportens anbefalinger. Inden planarbejdet 

affattes i et egentligt planforslag, indkalder Hedensted Kommune til et 

dialogmøde. Mødet afholdes hos Hedensted Kommune. 

 

Hedensted Kommune og Haderslev Stift ønsker, at Naturstyrelsen varetager 

mødeledelsen. 

 

Frans Hejgaard opfordrede parterne til at afklare detailspørgsmål undervejs i 

planprocessen. Derudover blev det fastslået, at parterne ud over dagens drøftelser 

også skal tilgodese Ørum befolknings interesser i at få vejen væk fra byen samt at 

det er en statslig interesse, at råstofproduktionen i området kan fortsætte. Der er 

andre interesser, der skal varetages ud over kulturlandskabsinteresser. 

 

 

 


