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Indstillingsnotat 
Overskrift
Principdrøftelse af planlægning for et område ved Sneppevej, Vandmøllevej og Nordre 
Alle i Løsning. 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til igangsætning opstart af planlægningen for et 
område mellem Sneppevej, Vandmøllevej og Nordre Alle i Løsning.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Indenfor et mindre område i Løsning har flere ejere henvendt sig med ønske om at få 
mulighed for at bygge boliger på deres matrikler.

Ejer af matrikel 2cr og 2ds, Løsning By, Løsning, har rettet henvendelse til Hedensted 
kommune med ønske om at få lavet en lokalplan der muliggør udstykning af hans 
matrikler til åben-lav boligbebyggelse. 
Ejeren fik i 2008 lavet en lokalplan for det samme område, der muliggjorde at der kunne 
opføres etageboliger i form af 8 punkhuse indenfor matriklernes samlede areal. 
Boligmarkedet har imidlertid ændret sig, og det har ikke været muligt at gennemføre 
projektet. Derfor ønsker ejeren nu en lokalplan for åben-lav bebyggelse i stedet.

Ejeren af matrikel 2at Løsning By, Løsning, har indsendt et ønske til kommuneplan 2017. 
Ejeren ønsker at ændre kommuneplanrammen fra erhvervsområde til boligområde for 
hans matrikel således, at det bliver muligt at etablere boliger.

Ejeren af matrikel 2cv Løsning By, Løsning, har indsendt et ønske til kommuneplan 2017. 
Ejeren ønske at ændre kommuneplanrammen fra erhvervsområde til boligområde for 
hans matrikel således, at det bliver muligt at etablere boliger.
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Området med hvid markering er planlægningsområdet. Områderne med rød markering er 
de matrikler hvor ejerne har henvendt sig.

Planområdet omfatter matr. nr. 2af, 2ag, 2ah, 2ao, 2ap, 2as, 2at, 2au, 2av, 2b, 2bc, 
2be, 2bg, 2cm, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2ds, 3f, 4ak Løsning By, Løsning og er 
beliggende i byzone.

Matr. 2cr og 2ds er omfattet af lokalplan 1025. Lokalplanen udlægger området til 
boligområde med etagebyggeri i form af 8 punkhuse. Der er ikke lokalplan for de øvrige 
matrikler.

Matr. 2cr og 2ds ligger indenfor kommuneplanramme 5.B.09 der udlægger området til 
boligområde med etagebyggeri. Matr. 3f og 4ak ligger indenfor kommuneplanramme 
5.B.08 der udlægger området til boligområde. De øvrige matrikler er omfattet af 
kommuneplanramme 5.E.09 der udlægger området til erhvervsområde til let industri.

For at sikre optimal udnyttelse af arealet, adgange og flow samt undgå miljøkonflikter i 
fremtiden, anbefales det at der udarbejdes en ny plan for hele området. Dette skal gøre 
det muligt at bygge boliger i form af åben-lav bebyggelse. Planlægningen vil kræve et 
tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan.

Administrationen vurdere at ændringen fra erhvervsområde til boligområde ikke vil 
medføre væsentlige miljøkonflikter idet en stor del af erhvervsområdet består af åben-lav 
boligbebyggelse. Det erhvervsliv der er i området i dag vil kunne fortsætte, idet 
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planlægningen ikke medfører handlepligt. Planlægningen vil betyde at erhvervet ikke vil 
kunne udvikle sig her.
Ændringen vil være med til at sikre en boligudvikling i Løsning samt give mulighed for at 
omdanne et gammelt erhvervsområde, til boliger placeret i Løsning by i nærheden af 
skole, centrum mv. 

Området indgår i en udpegning af støjbelastet areal, ligesom hele Løsning by grundet 
nærheden til motorvejen og jernbanen. En planlægning af boliger her kræver, at der 
redegøres for at den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener (planlovens §15a).

Området er fælleskloakeret. Ved en planlægning af området kunne der eventuelt ses på 
en spildevandskloakering af området, således at regnvand håndteres på hver grund. 
Dette vil lette belastningen af spildevandssystemet og spildevandsanlægget.
 
Kommunikation
Der skal afholdes foroffentlighed og indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med 

kommuneplantillægget. 

Det anbefales, at der indledes en dialog med borgerne i Løsning. Derudover anbefales at 

der indbydes til møde med de berørte erhvervsvirksomheder og borgere.

Beslutningen meddeles ansøgerne.

Lovgrundlag
 Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 (lokalplan)

 Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 23 c 

(kommuneplantillæg)

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
 at der afholdes foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag til 

kommuneplantillægget.
 at borgerdeltagelse drøftes.
 at det drøftes hvorvidt de berørte virksomheder og borgere skal indbydes til møde(r).
 at der udarbejdes en samlet plan for området.
 at området udlægges til åben-lav boligområde. 


