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Overskrift 

Principgodkendelse af lokalplan 1093 - erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage principiel stilling til lokalplanlægning, som skal give mulig-

hed for en udvidelse af virksomheden Polyprint A/S, Reprovej 3-5, 8722 Hedensted 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

 

Historik 

På baggrund af et ønske fra virksomheden Polyprint A/S, blev der i kommuneplanrevisio-

nen i 2013 inddraget et mindre areal i et eksisterende rammområde 5.E.23, Erhvervsom-

råde nord i Hedensted, for at muliggøre efterfølgende lokalplanlægning for en udvidelse 

af virksomheden. 

 

Sagsfremstilling 

Hovedparten af Polyprint A/S er i dag omfattet af lokalplan 116, og der skal udarbejdes 

en ny lokalplan for at de arealer, som blev inddraget i rammeområde 5.E.23 i 2013, kan 

anvendes til udvidelsen af virksomheden. Den nye lokalplan skal desuden også omfatte 

mindre dele af virksomhedens arealer, som ikke hidtil er lokalplanlagte.  

 

Lokalplanens område skal udlægges til lettere industri uden mulighed for at etablere bo-

liger for at hindre, at der opstår miljøkonflikter, som kan hæmme de erhvervsmæssige 

muligheder i det samlede industriområde.  

 

Lokalplanen skal fastlægge en bebyggelsesprocent på maksimalt 50, et etageantal på 

maksimalt 2 og en bygningshøjde på maksimalt 12 m i overensstemmelse med kommu-

neplanens rammer for lokalplanlægning i område 5.E.23. Lokalplanens skal desuden fast-

lægge bestemmelser, der kan sikre en god visuel sammenhæng med områdets eksiste-

rende bebyggelse, der fremstår med et arkitektonisk helhedspræg.  

 

Lokalplanen skal derudover muliggøre terrænregulering i et omfang, som kan sikre en 

tilnærmelsesvis niveaufri intern transport på Polyprint A/S. Der udlægges areal til et be-

plantet skræntanlæg mod det åbne land langs lokalplaneområdets østgrænse, hvor så-

danne terrænspring kan optages og hvor beplantning af skråningen skal bidrage til sikre 

en god overgang til det åbne land.  

 

Virksomheden Polyprint A/S har 2 overkørsler til både Reprovej og Spettrupvej, hvilket 

skal fastholdes i lokalplanen. Den ene overkørsel til Spettrupvej, som har hørt til en nu 

nedrevet bolig, forskydes dog mod øst for at sikre en god intern trafikafvikling i den ud-

videde virksomhed.  Af trafiksikkerhedsmæssige årsager reguleres ind- og udkørsel til 

Spettrupvej således, at den vestligste overkørsel kun kan anvendes til indkørsel og den 

østligste kun til udkørsel. 
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Da Spettrupvej er forholdsvis smal, skal lokalplanen desuden sikre, at den overkørsel 

hertil, som forskydes mod øst, tilsluttes med en 90o vinkel for minimum samme vejlæng-

de som længden af de største køretøjer, der servicerer virksomheden. Desuden skal det 

sikres, at den tinglyste 5 m vejbyggelinje langs Spettrupvej respekteres ved anlæg og 

byggeri, således at der er gode oversigtsforhold, og at en eventuel senere udvidelse af 

vejbredden ikke hindres.  

 

Lokalplanen skal fastlægge et antal parkeringspladser i forhold til bruttoetagearealet, 

som kan sikre, at såvel ansatte som kunder kan parkere på virksomhedens egne arealer. 

 

Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Den nye del af virksomhedens områ-

de bliver kun spildevandskloakeret.  

 

Det eksisterende udligningsbassin i området tilhører Hedensted Spildevand (HSPV) og 

udgør en del HSPVs ledningsnet. Virksomheden kan derfor ikke kalkulere med yderligere 

udledning hertil. HSPVs nuværende anlæg og ledningsnet er dimensioneret til at aflede 

fra 40 % af virksomhedens allerede anvendte areal, og regnvandshåndtering fra de øvri-

ge 60 % af dette areal og fra 100 % af det udvidede virksomhedsareal skal foretages 

med nedsivning/forsinkelse indenfor virksomhedens egne arealer. Det forventes, at lokal 

håndtering/nedsivning af regnvandet kan fungere, fordi Hedensted -området ligger på 

sand.  

 

Lokalplanen vil indeholde bestemmelser med henblik på at sikre tilstrækkelige faciliteter 

til lokal afledning af regnvand. Nedsivning fra parkerings- og kørearealer kan ske via 

permeable belægninger eller eventuelt i det areal, som langs områdets østgrænse ud-

lægges til et bevokset skræntanlæg. Lokal afledning af regnvand vil desuden give anled-

ning til bestemmelser i lokalplanen om overdækning over og fast bund under opbeva-

ring/håndtering af de kemikalier, virksomheden bruger, hvilket ikke er en ændring i for-

hold til, hvordan virksomheden håndterer sine kemikalier på nuværende tidspunkt.  

 

Virksomheden er i dag forsynet med Naturgas. Områder udlagt til Naturgasforsyning kan 

ikke udvides, men sammenhængende bebyggelse på samme ejendom kan forsynes lige-

som den eksisterende bebyggelse. Virksomheden har desuden mulighed for at udnytte 

overskudsvarme fra egen og andre produktioner, og lokalplanen åbner også mulighed for 

anvendelse af jordvarme og solenergi. 

 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013), § 13, stk. 2, 3 og 4. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at det principgodkendes, at der kan lokalplanlægges for en 

udvidelse af virksomheden Polyprint A/S 


