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Baggrund  

Landsbyen Ørum er alvorligt belastet af tung trafik i form af grustrans-
porter fra råstofindvindingsområderne nord for byen til Ørumvej og 
derfra mod vest til hovedlandevej 23. Derfor planlægges der for en 
omfartsvej, som kan afhjælpe de trafikale og miljømæssige gener for 
borgerne i Ørum ved at lede den gennemkørende trafik uden om Ørum. 

Der har været gennemført en foroffentlighedsfase med indkaldelse af 
idéer og forslag til projektet, og på baggrund af bemærkninger fra nogle 
af beboerne i Ørum, er vejtraceet placeret lidt længere mod vest i for-
hold til landsbyen end den skitsemæssige angivelse i det oprindeligt 
offentliggjorte idéoplæg.

Der er ikke i den gældende Hedensted Kommuneplan udlagt areal til el-
ler foretaget en arealreservation til en omfartsvej ved Ørum og forslag 
til kommuneplantillæg nr. 23 er udarbejdet som en forudsætning for at 
lokalplanlægge for omfartsvejen. 

Der lokalplanlægges ikke altid for vejanlæg i det åbne land, men lokal-
planpligten kan være skærpet, når det handler om anlæg i landzone tæt 
på en landsby. Desuden åbner lokalplanprocessens offentlighedsfase 
mulighed for, at landsbyens beboere kan få indblik i og øve indflydelse 
på planlægningen, hvilket Hedensted Kommune har vurderet er særlig 
væsentligt for at optimere planlægningen for en omfartsvej, som skal 
aflaste Ørum. 

Kommuneplantillæg nr. 23 har til formål at udlægge areal vest for Ørum 
til et teknisk anlæg i form af en omfartsvej - et nyt rammeområde 
3.T.07, som omfatter dele af jordbrugsarealerne beliggende i det åbne 
land vest for landsbyen.  

Rammeområde 3.T.07 skal anvendes til et trafikanlæg i form af en om-
fartsvej og de nødvendige ændringer af veje, der tilsluttes den nye vej 
samt bassiner til forsinkelse og anlæg til rensning af overfladevand. 
Rammebestemmelserne åbner ikke mulighed for etablering af andre an-
læg eller nogen form for bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 23
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Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lov-
bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) er der truffet afgørelse 
om, at der skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 
23 og lokalplan 1080 for en omfartsvej vest for Ørum, jf. lovens § 3, 
stk. 1, nr. 3. Afgørelsen begrundes med, at det ikke kan afvises, at plan-
lægningen kan få en indvirkning på miljøet, som Hedensted Kommune 
vurderer skal belyses nærmere. Miljøvurderingen er udarbejdet som en 
selvstændig rapport, der er offentligt fremlagt i samme periode som 
forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 1080.

På baggrund af miljøvurderingen vurderes det generelt, at der ikke vil 
være væsentlige miljøpåvirkninger ved anlæg af en omfartsvej vest om 
Ørum by. Omfartsvejen vil ikke være uden miljøpåvirkninger, men vur-
deres at blive en stor gevinst for landsbyen med langt færre trafikale 
gener og mindre vibrations-, støv- og støjgener for beboere i Ørum. 

Fjernelse af den gennemkørende tunge trafik fra den smalle og dertil 
uegnede landsbygade igennem Ørum by, vurderes desuden at bidrage 
til, at det kan blive mere attraktivt at bo i Ørum og vil således kunne få 
en positiv påvirkning af bosætning og udvikling i landsbyen.

Der er udførligt redegjort for baggrunden for denne konklusion i miljø-
vurderingen, som er offentliggjort sammen med forslag til kommune-
plantillæg nr. 23 og lokalplan 1080 for en omfartsvej ved Ørum.

Vedtagelsespåtegning 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 23 er vedtaget af Hedensted Byråd 
den 25. september 2013 og offentliggøres efter reglerne herom i plan-
lovens § 24. 

Kirsten Terkilsen Jesper Thyrring Møller
Borgmester  Kommunaldirektør 

_______________________________________________________
Forslaget til Kommuneplantillægget nr. 23 er i henhold til planlovens 
§24, stk. 3 offentliggjort i perioden fra den 9. oktober til den 4. decem-
ber 2013. 
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Rammeområde 3.T.07

Omfartsvej vest  
om Ørum

Anvendelse  
Teknisk Anlæg, vejanlæg og 
bassiner mv. til håndtering af 
overfladevand

Maksimal 
bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Maksimal etageantal
Området må ikke bebygges

Maksimal bygningshøjde
Området må ikke bebygges

Nuværende zoneforhold
Landzone

Fremtidig zoneforhold
Landzone

Bebyggelsens art, 
omfang og placering
Området må ikke bebygges

Natur og infrastruktur
Lokalplanlægning forudsætter 
håndtering af overfladevand.

Lokalplaner 
og byplanvedtægter 
Ingen
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Klagevejledning

Kommuneplantillæg
Et kommuneplantillæg kan først påklages efter dets endelige vedtagel-
se. I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål 
påklages. Det vil sige, at der kan klages over planens lovlighed, her-
under dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over 
planens indhold. 

Screening for VVMpligt
Vejanlæg er opført på bilag 2 under pkt. 11 d i LBK nr. 1510 af 15/12/2010 
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i 
medfør af lov om planlægning (VVM).

Anlægsprojektet skal derfor screenes for, om dets realisering kan med-
føre en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en 
VVMredegørelse.  Da vejprojektet på tidspunktet for offentliggørelsen af 
forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 1080 har en tilstræk-
kelig høj detaljeringsgrad, er der gennemført en screening for VVMpligt. 
På baggrund af screeningen har Hedensted Kommune afgjort, at der 
ikke er pligt til at gennemføre en VVM.  

Afgørelsen offentliggøres samtidig med forslagene til kommuneplantil-
læg nr. 23 og lokalplan 1080.

Klageregler
Klagereglerne er ens uanset, om der klages over den endelige vedta-
gelse af et kommuneplantillæg eller over afgørelsen om, at der ikke er 
VVMpligt. Inden 4 uger fra offentliggørelsen af kommuneplantillæggets 
endelige vedtagelse eller offentliggørelsen af afgørelsen om at der ikke 
er VVMpligt, kan dette påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål. Eventuelle klager skal sendes til Heden-
sted Kommune, som skal videresende disse til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage kan 
ses på klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk 

Klagen sendes helst via mail til teknikogmiljo@hedensted.dk

Ellers pr. post til adressen: 
Hedensted Kommune 
Teknik & Miljø 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din 
klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen 
af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbe-
gynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planers eller afgørelsers lovlighed 
for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentlig-
gørelsen af den endeligt vedtagne plan. 



Hedensted Kommune

Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf.: 79 75 50 00
Mail: teknikogmiljo@hedensted.dk


