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Hedensted Kommune  

Niels Espes Vej 8   

8722 Hedensted 

 

Sendt elektronisk til: raadhus@hedensted.dk 

 

Tværgående planlægning 

J.nr. NST-122-766-00015 

Ref.  HEEJS 

04. december 2013 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 23. 

Hedensted Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 23 i offentlig 

høring i perioden 9. oktober 2013 til 4. december 2013. 

 

Planforslaget udlægger et tracé til en omfartsvej vest for Ørum med tilhørende 

regnvandsbassin. 

  

Afgørelse 

Naturstyrelsen gør hermed på vegne af Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 231 

 

Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, har den virkning, at planforslaget ikke kan 

vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige 

ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet 

indsigelsen.  

 

Indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
Etablering af omfartsvejen vil have en negativ påvirkning af de kulturhistoriske 
interesser, der er knyttet til Ørum Kirke.  
 
Kirken, skolen og præstegården er bevaret som en meget fin og sjælden kirkeligt 
helhed. Når der i tilgift hertil lægges, at præstegården har bevaret sine jorde i 
umiddelbar tilknytning til præstegården, så er her et ganske ekstraordinært 
kirkemiljø, som absolut er bevaringsværdigt. Vejføringen vest om byen med sit op 
til fem meter dybe tracé ud for præstegården vil helt ødelægge denne helhed i 
kulturlandskabet.  

 

Begrundelsen er uddybet i de vedhæftede udtalelser.  

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Fogtmann 

Funktionsleder 

 

 

                                                             
1 Indsigelsen har hjemmel i § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om 
planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. 
december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør 
opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslagene ud over de forhold, 
der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de 
skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. 


