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Indstillingsnotat  
 

Principgodkendelse af lokalplan 1088 og Kommuneplantillæg nr. 9 
i Tørring, samt spildevandplanstillæg nr. 26.  
 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til principperne for udarbejdelse af forslag til lokal-

plan 1088 boligområde ved Viborgvej i Tørring og kommuneplantillæg nr. 9, samt spilde-

vandplanstillæg nr. 26.  

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Personale 

 

Historik 

 Den 30. april 2014 besluttede byrådet at købe ejendommen Follerupgård på Vi-

borgvej 44, Tørring, med henblik på udstykning til boliger.  

 

Sagsfremstilling 

I 2014 overtog Hedensted kommune ejendommen på Viborgvej 44 i Tørring, med henblik 

på at udstykke den til nye byggegrunde til boliger.  

 
Lokalplanområdet er placeret i den nordlige del af Tørring og består af et areal på ca. 9,7 ha. Area-

let er i dag brugt, som landbrugsjord og midt i lokalplanområdet ligger en gammel gård, Follerup-

gård.  

 

Terrænnet på arealet falder markant ned mod Viborgvej, lige vest for området.  

Både nord og vest for lokalplanområdet er der større veje, henholdsvis Viborgvej og Brædstrupvej.  

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af ca. 44 boliger på arealet, samt 

dertilhørende rekreative arealer. Grundstørrelserne forventes at være på minimum 

1000m2. Den eksisterende gård på ejendommen forventes nedrevet ved byggemodnin-

gen.  

 

Lokalplan 1088 udarbejdes efter følgende principper: 

 

 Lokalplanområdet disponeres efter principperne på bilag nr. 3.  

 Lokalplan sikre at der kan opføres boliger i form af åben-lav bebyggelse i maksi-

mum 2 etager, med en maksimum højde på 8,5 meter.  

 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund maksimum 30 % 

 Grundene udstykkes med en størrelse på minimum 1000 m2 

 Lokalplanen sikre at overfladevand håndteres inden for lokalplanområdet. 

 Lokalplanen stiller krav til boligernes arkitektoniske udtryk.  

 



 

Lokalplanområdet er delvist placeret indenfor kommuneplanramme 7.B.16, som udlæg-

ger arealet til boliger i form af åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 og 

i maksimalt 2 etager.  

 

Ifølge kommuneplan 2013-2025 er en del af lokalplanområdet placeret indenfor et skov-

rejsningsområde, hvilket betyder at denne retningslinje er gældende: 

 

Retningslinje: 

Skovrejsningsområder skal beskyttes mod arealanvendelser og anlæg, der kan virke hin-

drende for skovtilplantning.  

 

I forbindelse med lokalplanlægningen af arealet, skal der derfor udarbejdes et kommu-

neplantillæg, som giver mulighed for opførelse af boliger på hele arealet.  

 

Kommuneplantillæg nr. 9 udarbejdes ud fra disse principper.  

 Kommuneplanramme 7.B.10 udvides og omfatter hele matr. nr. 12y Tørring by, 

Tørring.  

 Skovrejsningsafgrænsningen ændres så den kun omfatter et mindre i areal i den 

nordligste del af matriklen, der vil fungerer som en bufferzone mod Brædstrupvej.  

 Kommuneplanrammens bestemmelser ændres ikke. 

  

Ifølge kommuneplan 2013-2025 er lokalplanområdet placeret indenfor et støjbelastede 

område. I den forbindelse er der blevet udarbejdet støjberegninger, som har fastsat at 

kun en mindre del op mod Brædstrupvej er støjbelastede. Dette areal vi være beplantet 

med træer og vil ikke udlægges til boliger.  

 

Overfladevand  

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til et område hvor det er nødvendigt at 

håndterer overfladevand, for ikke at påvirke de omkringliggende boligområder.  

 

Derfor er der i principskitsen for lokalplanområdet tegnet et stort nedsivningsbassin, som 

skal håndterer regnvandet fra området.  

 

For at sikre, at nedsivningsbassinet er dimensioneret stort nok og sikre at regnvandet 

kan nedsives i området, på grund af jordforholdene skal der i forbindelse med udarbej-

delse af lokalplan 1088 laves jordbundsundersøgelser.  

 

Spildevandstillæg 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1088, udarbejdes der spildevands-

tillæg nr. 26. Arealet udlægges til spildevandskloakeret opland. 

Spildevand ledes til Tørring renseanlæg, hvor det håndteres inden for anlæggets kapaci-

tet. Den forøgede udledning af spildevand til Gudenåen kan rummes inden for den eksi-

sterende udledningstilladelse. 

 

HSPV forventer at kloakering af lokalplanområdet vil være udgiftsneutral.  

  

Den 15. januar 2015 blev der afholdt et orienteringsmøde med naboerne til lokalplanom-

rådet. I den forbindelse ønskede naboerne, at lokalplanen skulle indeholde flere rekreati-

ve områder, fx med en sø og lidt skov. Herudover var de meget bekymrede for om Sika-

vej blev gennemgående ud til Viborgvej, da den så vil kunne bruges som smutvej. 

 

Disse ønsker er blevet indarbejdet i principskitsen og vil blive taget højde for i lokalpla-

nen.   

 



Kommunikation 

 

 

Lovgrundlag 
Lov om planlægning § 13 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 

Lov om planlægning § 23c, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 

 

Indstilling 

 

Indstillingens indhold 

- At der udarbejdes et forslag til lokalplan 1088, med tilhørende kommuneplantillæg 

og spildevandplanstillæg.  

- At der igangsættes jordbundsundersøgelser på arealet.  

 

 

 

 


