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HEDENSTED KOMMUNE, FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
NR. 19 OG LOKALPLAN 1069 FOR OMRÅDE TIL ERHVERV, 
UDVALGSVAREBUTIK I KILDEPARKEN, HEDENSTED 

Hedensted Kommune har udsendt ovennævnte planforslag i høring med 
høringsfrist 7. maj 2013.  

Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til planforslagene.  

I planforslagene er indarbejdet hensyn til motorvejsinteresserne bl.a. med 
bestemmelserne nævnt i det følgende. 

Af forslag til kommuneplantillæg nr. 19 fremgår at bebyggelsen forudsættes 
etableret i et byggefelt som er placeret bag en linje 80 m fra vejmidten på 
motorvejen. 

Af lokalplanforslag 1069 fremgår bl.a. følgende: 

Redegørelsen på side 4: 
 
Visuelt - ift. formsprog, farver og materialevalg - vil bygningen fremtræde i tråd 
med de omgivende erhvervsbyggerier langs motorvejen.  ……..  Endvidere 
stilles bl.a. krav til transparens, opsætning af tekniske anlæg og facadeskilte 
samt placering i facadebyggelinje. 
 
Redegørelsen side 5: 
 
Herudover stilles krav om, at byggelinjearealet mod motorvejen skal friholdes 
for bebyggelse, parkering o.l. og indrettes som græsareal med beplantning - i 
tråd med de eksisterende erhvervsgrunde langs motorvejen. Af hensyn til 
æstetikken stilles desuden særlige krav til opsætning af skilte, flag, opsætning 
af belysning osv. 
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Redegørelsens side 8: 
 
De forskellige sikkerhedsmæssige tiltag ift. indpasning af våbenhandlen, 
herunder bygningssikring, et sikret lager samt sikring mod E45, kan ske uden 
væsentlig indvirkning på befolkningens sikkerhed og sundhed. 
 
Lokalplanens § 1: 
 
Lokalplanens formål er at sikre: 
 
- …………. 
- at bebyggelse og ubebyggede arealer disponeres og udformes, så 

området fremstår som en harmonisk helhed bl.a mod motorvej E45, 
- ……. 

 
Lokalplanens § 5.6: 
 
Området er omfattet af en 50 m byggelinje plus højde- og passagetillæg målt fra 
Motorvej E45’s systemlinje.  
 
Inden for byggelinjearealet må der ikke etableres bebyggelse, oplag, parkering, 
arbejdsarealer, udstilling, reklamering o.l.. Der kan dog, jf. § 9.7, opstilles 1 
pylon i den på kortbilag 2 viste skiltelinje. 
 
Lokalplanens § 7.2: 
 
For området fastlægges en 80 m facadebyggelinje målt fra Motorvej E45’s 
systemlinje samt en 20 m byggelinje ift. Vejskel mod Kildeparken. 
 
Bebyggelsen skal placeres med hovedfacaden i facadebyggelinjen mod 
motorvej E45. Dog kan der ske tilbagetrækning af enkelte 
facadepartier/bygningsdele. 
 
Lokalplanens § 8.1: 
 
Der lægges vægt på, at området fremtræder som en bebyggelsesmæssig 
helhed i et grønt erhvervslandskab mod motorvej E45. 
 
Lokalplanens § 8.8: 
 
Hovedbygningen kan belyses/illumineres med væglamper eller spots opsat i 
tagkonstruktionen eller i det omgivende terræn/ belægning. Belysningen må 
ikke virke blændende ift. Nabovirksomheder og forbipasserende trafik. 
 
Lokalplanens § 8.9: 
 
Der må opsættes 1 facadeskilt mod motorvej E45 og 1 facadeskilt mod 
Kildeparkens forlængelse. 
 
Facadeskilte skal fremstå med firmanavn og logo, og skal udføres som 
enkeltstående bogstaver med en højde på maks. 2 m. Facadeskilte skal i øvrigt 
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mht. dimensioner, farve- og materialevalg tilpasses bygningens størrelse og 
karakter og må ikke overskride facade- og tagkant. 
 
Lokalplanens § 9.2: 
 
Inden for området må ikke etableres udendørs oplag af nogen art, ligesom 
henstilling af last- og varebiler over 3.500 kg, både, campingvogne, trailere o.l. 
ikke må finde sted. 
 
Lokalplanens § 9.5: 
 
Byggelinjearealet mellem skiltelinjen og facadebyggelinjen mod motorvej E45 
samt byggelinjearealet mod Kildeparkens forlængelse skal fremtræde med 
beplantning. 
 
Arealet mod motorvej E45 skal fremtræde som græsareal suppleret med mindre 
grupper af beplantning af bærmispel, syren, paradisæblebuske samt 
enkeltstående egnstypiske træer. 
 
Lokalplanens § 9.7: 
 
Der kan opstilles 1 pylon (maks. 8 m høj og 2 m bred) mod motorvej E45 og 1 
pylon (maks. 8 m høj og 2 m bred) mod Kildeparkens forlængelse. Dybden af 
pylonerne må ikke overstige 0,5 m. Pylonerne skal opstilles i de på kortbilag 2 
viste skiltelinjer. 
 
 
Lokalplanens § 9.9 
 
Generelt må skilte ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres, så 
der ikke forekommer gennemlyste skilteflader. Kun skrift og logo må være 
gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må 
ikke være bevægelige, og der må ikke opsættes neonskilte.  
 
Skiltebelysning må ikke virke blændende ift. Nabovirksomheder og 
forbipasserende trafik. 
 
Lokalplanens & 9.11: 
 
Belysning af øvrige ubebyggede arealer, herunder parkeringsarealer o.l., skal 
være i form af parkbelysning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Jan Ole Zindorff Rasmussen 
 


