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Indstillingsnotat

Hedensted Kommunes udtalelse til revision af råstofplan

Region Midtjylland har sendt forslag til revision af Råstofplanen i høring. I forbindelse 
med idéfasen for revision af Råstofplan 2012, vedtog Hedensted Kommunes Udvalg for 
Teknik på mødet den 14. april 2015 en række kriterier, som skal indgå i vurderingen af, 
hvor kommunen kan anbefale, at der udlægges af nye råstofområder.

 Der bør ved udlægningen lægges vægt på infrastrukturen, så til- og frakørsel kan 
foregå på egnede veje og med mindst mulig transport gennem bymæssig 
bebyggelse – også de mindre landbyer.

 Kommunen ser gerne, at nye råstofområder udlægges i umiddelbar forlængelse af 
eksisterende eller tidligere råstofgrave eller allerede udlagte, men uudnyttede 
råstofområder, så små spredte grave undgås. Alternativt, at nye større områder 
udlægges tættest muligt ved de lokaliteter, hvor råstofbehovet er størst.

 Det ønskes også overvejet, hvilke muligheder, der er for den efterfølgende 
arealanvendelse. Her tænkes bl.a. på, at efterbehandling til natur dels er i 
overensstemmelse med Kommuneplan 2013, dels at der efterbehandles, så der 
kan opnås en passende overgang og sammenhæng til eksisterende naturarealer 
og økologiske forbindelseslinjer.

 Kommunen ser også gerne, at fremtidige råstofområder kan indgå som en del af 
klimaindsatsen, hvor det er relevant.

I planforslaget er der tre nye områder. Administrationen har vurderet de indkomne 
forslag efter de kriterier, der blev vedtaget. De nye områder er benævnt: 
Remmerslundvej, Røde Mølle Hostrupvej samt Røde Mølle 12e.

To af områderne, Remmerslundvej og Røde Mølle Hostrupvej, var også med som forslag 
til nye råstofområder i Råstofplan 2012. Dengang kunne Hedensted Kommune ikke 
anbefale, at områderne blev udlagt, og de kom ikke med som råstofområder i Råstofplan 
2012. Røde Mølle 12e er et nyt forslag. 

Herunder er de væsentligste forhold for de tre områder gennemgået. 

Remmerslundvej
Arealet er reduceret, i forhold til det område, der blev foreslået i forbindelse med 
indkaldelse af forslag til råstofområder til Råstofplan 2012. Kommunen bemærkede til 
forslaget i 2011, at ” På det aktuelle område er der skovrejsningsområde, værdifuldt 
geologisk område, særlig værdifuldt landskab, økologisk forbindelseslinje, ny natur jf. 
KP09 og natur, og desuden er der stadig uudnyttede råstoffer i det tilgrænsende 
råstofområde.”

Der var desuden i 2011 fire indsigelser fra borgere, hvor der især blev peget på trafikale 
problemer.
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Hedensted Kommunes Udvalg for Teknik vedtog den 7. marts 2011, at kommunen ikke 
kunne anbefale en udlægning af arealet, og på et møde i Udvalget den 30. maj 2011 
understregede udvalget, at denne beslutning fortsat var gældende.

Administrationens vurdering er, at det fortsat ikke kan anbefales, at området 
”Remmerslundvej” udlægges som råstofområde - begrundet i primært planforhold og 
trafikale forhold.

De eksisterende råstofområder vest for Remmerslundvej er nu ved at være udtømte, og 
det forventes, at råstofudvindingen vil være kraftigt reduceret i takt med, at de 
forskellige minesteder udtømmes, og at hele råstofindvindingen i området forventes 
tilendebragt i løbet af 5-8 år. Området er derfor interessant i forbindelse med 
kommunens planlægning.

Planforhold
Administrationen kan, af hensyn til kommende byudvikling i Hedensted-Løsning–
området, ikke anbefale, at der udpeges et nyt graveområde nordøst for Remmerslundvej. 
Området og de omkringliggende arealer er nogle af de få områder, der er tilbage som 
kan udlægges til byudvikling i kommunen. Området har en virkelig attraktiv beliggenhed, 
og udgør derfor et meget vigtigt element i kommunens bosætningsstrategi.

I den sydvestlige del af Hedensted by vil en stor del af de områder, som er udlagt til 
byudvikling, reelt aldrig kunne anvendes hertil, på grund af store geologisk betingede 
udfordringer med at håndtere regnvandet. Flere af de eksisterende byudviklingsområder, 
samt desuden en del allerede udbyggede bolig-/erhvervsområder i den sydvestlige del af 
byen er alvorligt truede af oversvømmelser. Oversvømmelserne genereres fra Vejle og 
strækningen herfra og ind i landet til Hedensted by. 

For at klimasikre kommunens byudvikling fremadrettet vil det derfor senest i den 
kommende kommuneplanrevision i 2017 blive aktuelt at sløjfe nogle af de udlagte 
byudviklingsarealer sydvest for Hedensted. I stedet kan det blive aktuelt, at inddrage 
arealer til nødvendig byudvikling mod nord, hvor nedsivningsforholdene for 
regnvandshåndtering er fremragende, og hvor der ikke er risiko for oversvømmelser. Da 
byudvikling skal ske indefra en by og udad ifølge såvel Planloven som udmeldingen af de 
statslige interesser i den kommunale planlægning, forudsættes det, at den fremtidige 
byudvikling blandt andet skal ske på arealerne i trekanten mellem Hovedvejen og 
Remmerslundvej. På nuværende tidspunkt er der allerede igangsat udarbejdelse af 
skitser for særligt attraktive ”skovbolig”–områder langs Remmerslundvej, hvor de 
færdigudnyttede graveområder og snart færdigudnyttede graveområder sydvest for 
Remmerslundvej vil indgå som ny natur og grønne friarealer i forhold til eksisterende og 
kommende boligbebyggelse i Løsning og Hedensted Nord. 

Det bidrager desuden til kommunens ønske om at forhindre, at der udpeges et nyt 
graveområde nordøst for Remmerslundvej, at infrastrukturen ikke er egnet til at aftage 
den tunge trafik fra grusgravningen, og at det ikke kan undgås, at der vil opstå 
væsentlige miljøkonflikter på grund af støj og trafik i forhold til den planlagte anvendelse 
af de nærmest liggende områder til boligområder og rekreative grønne områder.

Trafikale forhold
Udlægning af det foreslåede område vil bevirke en uhensigtsmæssig belastning med tung 
trafik på Remmerslundvej gennem Remmerslund, uden mulighed for at lede denne trafik 
ad alternative ruter. De eksisterende råstofområder vest for Remmerslundvej har 
derimod mulighed for at køre ud fra området via den vestlige del af Remmerslundvej, der 
har direkte forbindelse til Gesagervej, og derfor ikke påvirker Remmerslund. 
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Strækningen gennem Remmerslund kan karakteriseres ved et snoet vejforløb. Flere 
steder langs ruten ligger den eksisterende bebyggelse så tæt på vejen, at 
oversigtsforholdene er yderst begrænsede i forhold til frit gennemsyn i svingene og giver 
problematiske oversigter fra sideveje og private udkørsler. Kombinationen af bebyggelse 
helt tæt på vejen og vejens udformning betyder samtidig, at der kun er plads til et meget 
smalt fortov i den ene side af vejen, og på visse strækninger mangler det helt.

I 2006 blev den lokale hastighedsbegrænsning sænket til 40 km/t samtidig med 
etablering af bump i den nordlige bydel blandt andet pga. trafikbelastningen til 
genbrugspladsen.  

Der vil opstå trafiksikkerhedsmæssige udfordringer for specielt de bløde trafikanter på 
strækningen hvis andelen af tung trafik øges på strækningen.   

Eksempel på vejforløbet gennem Remmerslund:
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Figur 1 og 2: Forslag Remmerslundvej
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Røde Mølle Hostrupvej
Arealet var også indsendt som forslag til nyt råstofområde i forbindelse med 
udarbejdelsen af Råstofplan 2012, og i 2011 udtalte kommunen ”…… der er på 
ejendommen både naturområde, ny natur jf. KP09, økologisk forbindelseslinje, særligt 
værdifuldt landskab mod nord og øst. Ejendommen ligger relativt tæt ved allerede udlagt 
graveområde Røde Mølle (Fuglsang Grusgrav), så områdets forsyning med råstoffer er 
sikret”.

I 2011 var der desuden flere borgeindsigelser mod udlægningen primært begrundet i 
trafikale forhold.

Administrationen kan fortsat ikke bifalde, at området ”Røde Mølle Hostrupvej” udlægges 
som råstofområde, begrundet i såvel naturforhold som trafikale forhold.

Naturforhold
Det skitserede område er ca. 6 ha og grænser mod øst direkte op til naturbeskyttet 
område (omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3) og 30-70 meter til det beskyttede 
vandløb Fiskbækken. Det beskyttede område er eng med to søer. Den største sø på > 
3000 m2 er etableret i perioden 2002-2004. Den mindre sø har været på engen før 1992 
og er formentlig oprenset i perioden 1999-2002. 

Engen er defineret som en af kommunens 200 bedste lokaliteter. Den blev botanisk 
vurderet i forbindelse med, at tilladelsen til den store sø blev givet. Der er tale om en 
værdifuld natureng, og der blev i 2002 fundet tre steder på engen med Maj-Gøgeurt i alt 
75 blomstrende individer. Da der er drift på engen med høslæt, vil der med stor 
sandsynlighed stadig være gøgeurt på engen. Flere steder blev der observeret 
beskyttelsesværdige trykvandspåvirkede lavninger i engen. Der blev også i forbindelse 
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med etablering af den mindste sø foretaget en vandstandshævning, idet en 
afvandingsgrøft i en lavning blev tilkastet.  Engen og søen ligger 8-10 meter lavere i 
forhold til det skitserede graveområde. Kommunen vurderer, at råstofgravning så tæt på, 
vil have en drænende påvirkning og ændre hydrologien i engen og søen, hvilket påvirker 
den botaniske værdi væsentligt i negativ retning, og søen vil i værste fald forsvinde.

Mod nord er der ca. 110 meter til endnu et fugtigt engareal, hvor Fiskbækken løber midt 
i. Det ligger ligeledes 8-10 meter lavere end graveområdet og vurderes at kunne blive 
påvirket af råstofgravning.

Da engområderne og søerne er både naturmæssigt og landskabeligt prioriteret i 
Kommuneplanen, og da der er stor risiko for at ændre den fine naturtilstand væsentligt i 
negativ retning, kan administrationen ikke bifalde udpegningen af det skitserede område 
som råstofområde.

Trafikale forhold
Det ansøgte råstofområde ligger løsrevet fra det eksisterende råstofområde ved Røde 
Mølle, hvor nærmeste aktive råstofgrav er Fuglsang. En ny råstofgrav i området vil i givet 
fald betyde, at yderligere en kommunevej skal inddrages til tung lastbilkørsel. For 
Hostrupvej drejer det sig om en vejstrækning på ca. 700 m. 

Eneste adgangsmulighed til det aktuelle råstofområde vil være via Hostrupvej, som med 
den nuværende standard er ganske uegnet til den tunge trafikbelastning pga. 
utilstrækkelig bæreevne, alt for smalt vejprofil med kun 3,5 m kørebanebelægning og 
uden sidestøtte i rabatarealerne, samt skarpe kurver med kurveradius < 50 m.   

Såfremt det nye område bliver udlagt som råstofgraveområde, og der bliver givet 
gravetilladelse, vil der samtidig opstå en risiko for, at der opstår nye kørselsruter ud fra 
området som indebærer en høj risiko for trafiksikkerheden. Mod syd udmunder 
Hostrupvej i et 4-benet kryds ved Ørumvej, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig 
oversigtsmuligheder pga. beliggenheden af et hus på hjørnegrunden, med facaden helt 
tæt på Ørumvej.     

Figur 3 og 4: Forslag Røde Mølle Hostrupvej
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Røde Mølle 12e
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Administrationen kan anbefale, at det ønskede område ”Røde Mølle 12e” udlægges som 
fremtidigt råstofområde. 

Der er ikke forhold, der går i mod de kriterier, udvalget har vedtaget. Arealet ligger 
omgivet af allerede udlagte områder mellem Højkildevej og Ørum Å, så det vil være en 
naturlig afrunding af området, at inddrage matr. 12e Ørum by, Ørum. Samtidig giver det 
også bedre mulighed for, at der ved efterbehandling af råstofgravene i området kan laves 
en sammenhængende efterbehandlingsplan for hele området.

I forbindelse med udlægningen af de eksisterende råstofområder er der lavet en 
miljøvurdering. Det nye areal ændrer ikke på den samlede miljøvurdering.

Det må forventes, at der i forbindelse med udarbejdelse af gravetilladelse vil blive stillet 
krav om, at området helt eller delvist efterbehandles til naturformål i overensstemmelse 
med kommuneplanens rammer.

Infrastrukturen bedres med den nye Ørum omfartsvej, arealet ligger i umiddelbart 
tilknytning til eksisterende graveområder, og efter færdiggravning kan arealet indgå 
naturligt sammen med allerede eksisterende naturarealer, andre efterbehandlede 
råstofområder og økologiske forbindelseslinjer.

Figur 5 og 6: Forslag Røde Mølle 12e
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Udover udtalelse vedrørende nye råstofområder har Region Midtjylland har bedt 
kommunen om at se på de eksisterende råstofområder.
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Administrationen kan tilslutte sig, at eksisterende råstofinteresseområder og 
råstofområder, bibeholdes i råstofplanen med enkelte justeringer, og at Hornumområdet 
tages ud af planen på grund af ringe råstofforekomst.


