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Lokalplanens 
baggrund og formål

Landsbyen Ørum er alvorligt 
belastet af tung trafik i form af 
grustransporter fra råstofindvin-
dingsområderne nord for byen til 
Ørumvej og derfra mod vest til 
hovedlandevej 23. Derfor plan-
lægges der for en omfartsvej, 
som kan afhjælpe de trafikale 
og miljømæssige gener for bor-
gerne i Ørum ved at lede den 
gennemkørende trafik uden om 
Ørum. 

Der har været gennemført en 
foroffentlighedsfase med ind-
kaldelse af idéer og forslag til 
projektet, og på baggrund af be-
mærkninger fra nogle af beboer-
ne i Ørum, er vejtraceet placeret 
lidt længere mod vest i forhold til 
landsbyen end den skitsemæs-
sige angivelse i det oprindeligt 
offentliggjorte idéoplæg.

Der lokalplanlægges ikke altid for 
vejanlæg i det åbne land, men 
lokalplanpligten kan være skær-
pet, når det handler om anlæg 
i landzone tæt på en landsby. 
Desuden åbner lokalplanproces-
sens offentlighedsfase mulighed 
for, at landsbyens beboere kan 
få indblik i og øve indflydelse på 
planlægningen, hvilket Heden-
sted Kommune har vurderet er 
særlig væsentligt for at optimere 
planlægningen for en omfarts-
vej, som skal aflaste Ørum. 

Eksisterende forhold

Ørum er en landsby, der er kon-
centreret omkring den gennem-
gående vej, Højkildevej. Bebyg-
gelsen følger primært vejens 
nord-sydgående forløb og er 
kun brudt af enkelte fritliggende 
gårde. Landsbyen fremstår hel-
støbt og afgrænses mod vest af 
et tæt, levende hegn, der skær-
mer for visuel kontakt med det 
åbne land, og mod øst danner et 
stigende terræn en naturlig af-
slutning på byen.

Landskabet omkring Ørum er 
præget af et højtliggende moræ-
nelandskab, som afgrænses mod 
syd af Vejle Fjords karakteristi-
ske dalskråninger samt mod vest 
af den dybe smeltevandsfloddal, 
Rhoden Ådal, som er skabt af 
isens bevægelser under den sid-
ste del af istiden. Herigennem 
løber Ørum Å, flankeret af Stor-
skovs tætte bevoksninger, der 
slører de stejle dalsider. 

Bevoksningen er karakteristisk 
østjysk og domineres af større 
løvtræsgrupper med bøg, rødeg, 
ask, ahorn og tørst som de mest 
udbredte. Herudover fremstår 
landskabet relativt åbent med en 
oplevelse af lange flotte kig ud 
over det storbakkede landskab. 
I engområderne langs Ørum Å 

kan man finde følgende specielle 
blomster: Plettet gøgeurt, eng-
kabbeleje og eng-nellikerod.

Det areal, hvor omfartsvejen og 
bassinerne skal placeres, består 
overvejende af erhvervsmæssigt 
dyrket landbrugsareal, herunder 
en mindre granplantage.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter areal til 
det nye vejanlæg, der består 
af en ca. 1.100 meter ny vej-
strækning. fra Højkildevej nord 
for Ørum til Ørumvej sydvest 
for Ørum. Desuden omfatter lo-
kalplanen areal til etablering af 
et eller flere regnvandsbassiner 
til håndtering og forsinkelse af 
overfladevand fra omfartsvejen. 

Redegørelse

Lokalplanområdets afgrænsning samt fotovinkler. 
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Lokalplanen omfatter derudover 
areal til de nødvendige ændrin-
ger af de veje, der skal tilsluttes 
den nye omfartsvej. 

Der planlægges for følgende an-
læg:

Højkildevej nord for Ørum: 
Omfartsvejen tilsluttes Højkil-
devej nord for Ørum som en 
naturlig forlængelse af denne. 
Højkildevej lukkes syd for om-
fartsvejen, og krydset ombygges 
til en krydsning for gående og 
cyklende trafikanter. 

Højkildevej/Nørremarksvej 
i Ørum:
Her etableres et nyt trebenet 
kryds, hvor en ny vej viderefører 
Nørremarksvej frem til omfarts-
vejen. Den nordlige delstræk-
ning af Højkildevej tilsluttes 
krydset som en lokal vejadgang 
fra Nørremarksvej til ejendom-
men Højkildevej nr. 80 samt som 
en gang- og cykelsti.

Ørumvej:
Omfartsvejen tilsluttes Ørumvej 
i et nyt trebenet kryds, der ud-
bygges med et kanaliseringsan-
læg med venstresvingsbane.

Omfartsvejen udformning:
For at sikre, at lokalplanen er 
fleksibel med hensyn til vejan-
læggets konkrete udformning, 
fastlægger lokalplanens bestem-
melser ikke vejens nøjagtige 
udformning (bredde, antal køre-
spor, rabatarealer m.v.).

Principperne for opbygningen er 
vist nedenfor og er, at vejen an-
lægges i to spor med en samlet 
bredde på 6,90 m fordelt på 0,2 
m kantbane i hver side samt 2 
kørebaner på hver 3,25 m.

Der forudsættes etableret forbud 
mod cyklister på omfartsvejen 
– disse henvises til at køre igen-
nem Ørum. Der anlægges derfor 
ikke cykelsti. Der forudsættes 
desuden etableret forbud mod

gennemkørende lastbiltrafik i 
Ørum. Disse trafikmæssige re-
guleringer kræver dog politimyn-
dighedens godkendelse.

På grund af terrænet vil vejen 
falde let fra Højkildevej mod 
Ørumvej. Den nordlige del af 
vejen ligger hovedsageligt i af-
gravning bortset fra en kortere 
passage, hvor vejen krydser en 
landskabelig lavning på dæm-
ning på kanten mellem Ørum og 
den tæt bevoksede Rhoden Ådal, 
sydvest for Ørum Kirke. 

Afvanding af vejen vil ske til et 
eller flere nye regnvandsbassi-
ner, der etableres med sandfang 
og olieudskiller med efterføl-
gende nedsivning og overløb til 
recipient. 

Bassiner placeres vest for om-
fartsvejen og skal gives en or-
ganisk form med henblik på at 
opnå naturnært udseende. Ad-
gang til bassiner sker fra om-

(Principskitse)

(Principskitse)
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fartsvejen via en eksisterende 
markvej med markoverkørsel til 
omfartsvejen. 

Trafiktællinger fra hhv. Højkil-
devej og Nørremarksvej udført i 
2010 og 2011 viser en årsdøgn-
trafik på 600, hvoraf tung lastbil-
trafik udgør 150 af de 600. 

For at sikre høj trafiksikkerhed 
og god trafikafvikling, fastlæg-
ger lokalplanen, at der ikke, ud 
over sidevejen, må være direk-
te adgange fra de tilgrænsende 
ejendomme til omfartsvejen.  
Dog kan eksisterende eller om-
lokaliserede markveje og stier, 
som omfartsvejen afbryder, tilla-
des tilsluttet i niveau med vejen 
som markoverkørsler. 

Forholdet til 
kommuneplanen

Rammer for lokalplanlægning
Der er ikke i den gældende He-
densted Kommuneplan udlagt 
areal til eller foretaget en areal-
reservation til en omfartsvej ved 
Ørum.

Derfor er der udarbejdet et for-
slag til kommuneplantillæg nr. 
23 er udarbejdet som en forud-
sætning for at kunne lokalplan-
lægge for omfartsvejen. 

Kommuneplantillæg nr. 23 ud-
lægger et nyt rammeområde 
3.T.07 med samme afgrænsning 
som lokalplanens område.

Arealudlægget inddrager hoved-
sagelig dele af jordbrugsarealer 
beliggende i det åbne land vest 
for landsbyen Ørum. Det nye 
rammeområde omfatter derud-
over dele af de offentlige veje 
Højkildevej, Nørremarksvej og 
Ørumvej samt mindre dele af 
grundstykker til beboelsesejen-
domme. 
 
Rammeområde 3.T.07 skal an-
vendes til et trafikanlæg i form af 
en omfartsvej og de nødvendige 
ændringer af veje, der tilsluttes 
den nye vej samt bassiner til for-
sinkelse og anlæg til rensning af 
overfladevand. 

Rammebestemmelserne åbner 
ikke mulighed for etablering af 
andre anlæg eller nogen form for 

6: Lokalplanområdet set mod vest fra bebyggelsen ved Påskegårds Allé

bebyggelse.

Retningslinjer for natur, land-
skab og kulturhistorie
En mindre del af området, om-
fartsvejen skal passere, er ud-
peget til ny natur i kommunepla-
nen, men omfartsvejen vil kun 
passere arealer i landbrugsdrift, 
som erfaringsmæssigt rummer 
meget få naturværdier. Retnings-
linjerne for ny natur fastlægger 
at der ved planlægning for an-
læg, som nødvendigvis må pla-
ceres indenfor udpegninger af ny 
natur, kan der stilles krav om fau-
napssager eller andre tiltag for 
et bevare en biologisk funktionel 
sammenhæng, hvis der er behov 
for det. Da den pågældende ud-
pegning af ny natur afbrydes af 
landsbyens bebyggelse vest for 
linjeføringen for Ørum omfarts-
vej, vurderes det ikke, at der er 
behov for at etablere faunapas-
sager eller iværksætte særlige 
tiltag for at bevare en biologiske 
funktionel sammenhæng.

Det tilstødende skovterræn er 
udpeget som særlig værdifuldt 
naturområde, men vejanlæg-
get på de dyrkede arealer øst for 
skoven vurderes ikke at kunne 
medføre en særlig væsentlig på-
virkning på bestande eller arts-
rigdom i skoven. 

       1: Bebyggelsen ved Påskegårds Allé set fra vest
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Anlægsområdet er ikke udpe-
get som særlig værdifuldt eller 
uforstyrret landskab i kommu-
neplanen. Derimod indgår det 
tilstødende skovterræn også i en 
sådan udpegning. Kommunepla-
nens retningslinjer angiver, at 
byggeri og anlæg i og i nærhe-
den af udpegede landskabsom-
råder, som kan forstyrre land-
skabsværdierne, skal undgås.
Omfartsvejen kan ikke undgå at 
påvirke de landskabelige kvalite-
ter på det skrånende åbne land-
skabsrum mellem landsbyen og 
skoven, hvilket dog skal afvejes 
med den store forbedring af livs-
kvaliteten, som en aflastning af
vejen gennem landsbyen for især 
den tunge trafik vil betyde for 
landsbyens beboere. Da vejan-
lægget hovedsageligt ligger i 
afgravning, vurderes det heller 
ikke at ville forringe oplevelsen 
af landskabet eller udsigtsmulig-
hederne væsentligt. 

Beliggenheden af skov og å tæt 
på landsbyen betyder, at naturen
og landskabet har en væsent-
lig rekreativ værdi for beboerne 
i Ørum, og omfartsvejen vil to 
steder skulle passere det lokale 
naturspor, som i dag udgør den 
mest oplagte forbindelse til skov 
og å.  Dette naturspor forløber 
delvis på Ørum Kirkes adgangs- 
og arbejdsvej til skoven. Efter 
ønske fra kirken kan den nuvæ-
rende adgangs- og arbejdsvej 
eventuelt blive omlagt til et mere 
nordligt beliggende forløb langs 
med naboskel for at sikre, at den 
kommende omfartsvej kan kryd-
ses i niveau. Hvis denne løsning 
realiseres, vil natursporet ligele-
des blive omlokaliseret på sam-
me strækning.

Omfartsvejen vil medføre en op-
levelsesmæssig og fysisk barri-
ere i forhold til forbindelsen mel-
lem skovområdet og byen. Der 
vil imidlertid blive fastholdt el-
ler omlokaliseret de nødvendige 
fysiske forbindelsesmuligheder, 
som krydser omfartsvejen i ter-
rænniveau, så det stadig er mu-
ligt at komme til skov og å. 

Området omkring Ørum har en 
større koncentration af kulturhi-
storiske elementer, hvilket flere 
steder er betydningsfuldt for 
oplevelsen af området. På vest-
siden af landsbyen markerer kir-
ken og præstegården sig i dag 
kraftigst iblandt disse kulturhi-
storiske værdier.

Kommuneplanens retningslin-
jer foreskriver, at kirkernes ofte 
markante synlighed skal beva-
res, hvilken imidlertid ikke vur-
deres at kunne påvirkes væsent-
ligt af omfartsvejen, selv om 
denne vil passere kirken i en 

afstand af ca. 250 meter. Denne 
vurdering har baggrund i, at ve-
jen generelt, og også hvor den 
passerer kirken og præstegår-
den, anlægges i en afgravning.

Den gamle og snævre Højkilde-
vej, der passerer gennem Ørum, 
er trafikalt og vejteknisk ikke eg-
net til at aftage lastbiltrafik, og 
oplevelsen af landsbymiljøet på-
virkes i dag meget væsentligt at 
de mange grustransporter, som 
passerer landsbyen og afgiver 
støj, støv og vibrationer til om-
givelserne og samtidig medfører 
en forringet trafiksikkerhed. 

2. Højkildevej nord for Ørum, hvor omfartsvejen tilsluttes, set mod nord

3. Krydset Højkildevej/Nørremarksvej, hvor krydset ombygges
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Udover bolig- og livskvaliteten 
for beboerne vurderes den plan-
lagte omfartsvej også at ville 
betyde en forbedring i forhold 
til oplevelsen af kulturhistoriske 
værdier i landsbyen.

Anden planlægning

Lokalplaner
Omfartsvejen er beliggende i det 
åbne land og er ikke omfattet af 
kommuneplanens rammer for lo-
kalplanlægning eller tidligere lo-
kalplanlagt. 

Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende 
i landzone og skal forblive i land-
zone. 

Lokalplanen tildeles bonusvirk-
ning og erstatter dermed de 
landzonetilladelser, der efter 
planlovens § 35, stk. 1 er nød-
vendige for at realisere de an-
læg, der lokalplanlægges for.

Servitutter
Lokalplanen er ikke i strid med 
tinglyste servitutter.

Støjforhold
Trafikstøjen på Højkildevej gen-
nem Ørum by vil blive væsentlig 
mindre, da den hovedparten af 
gennemkørende trafik forventes 
at foretrække omfartsvejen og 
gennemkørsel af tung trafik for-
udsættes hindret ved et forbud.
Omfartsvejen planlægges anlagt 
i en afgravning på omkring halv-
delen af strækningen, hvilket 
mindsker støjniveauet fra vejen 
yderligere.

Miljøstyrelsens vejledende græn-
seværdi for vejtrafikstøj i bolig-
områder er 58 dB angivet som 
Lden (støjens døgnvægtede mid-
delværdi). 

Der er udarbejdet en miljøvur-
dering af forslag til kommune-
plantillæg nr. 23 og lokalplan 
1080  som konkluderer, at græn-
seværdien for trafikstøj på 58 
dB overholdes for alle udendørs 

opholdsarealer til beboelser, der 
ligger mere end 18 meter fra 
omfartsvejens midte. Den nær-
meste beboelse er ejendommen 
Højkildevej 80, der ligger i en af-
stand på godt 17 meter fra om-
fartsvejen, og hvor støjniveauet 
fra vejen er beregnet til omkring 
55 dB i en højde på 1,5 m over 
terræn. Ved Kirkebuen 9 er støj-
niveauet beregnet til 34 dB og på 
Påskegårdsallé 7 til 30 dB.

Det vurderes således, at Miljø-
styrelsens vejledende grænse-
værdi for vejtrafikstøj i boligom-
råder vil kunne overholdes.

Overfladevand
Der planlægges for anlæg af et 
eller flere regnvandsbassiner til 
forsinkelse og rensning af over-
fladevand fra vejanlægget.  

Bassiner skal etableres med 
sandfang og olieudskiller med 
efterfølgende nedsivning og 
overløb til recipient. 

Bassiner placeres vest for om-
fartsvejen og gives en organisk 
form med henblik på at opnå et 
naturnært udseende. 

4. Lokalplanområdet set mod vest ad sti nord for Højkildevej 25a 

5. Lokalplanområdet og det levende hegn set mod nord
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Adgang til bassiner sker fra om-
fartsvejen via en eksisterende 
markvej, der tilsluttes omfarts-
vejen.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er beliggende 
i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. 

Ørum vandværk ligger i en af-
stand af omkring 600 m fra om-
fartsvejen. Nærmeste vandind-
vindingsboring ligger i en afstand 
af omkring 50 m fra vejanlægget 
og anvendes til markvanding. 

Der planlægges for regnvands-
bassiner med sandfang og olie-
udskiller med efterfølgende ned-
sivning og overløb til recipient,
som tidligere omtalt. Det vurde-
res derfor, at der ikke vil ske en 
væsentlig negativ påvirkning af 
grundvandsressourcen.

Spildevand, Vandforsyning, 
Varmeforsyning, Renovation 
og genbrug
Ikke relevant for planlægningen.

Jordforurening og affald
Der er ikke konstateret jordfor-
urening i anlægsområderne. 

Alt affald, der bliver genereret i 
anlægsfasen, håndteres i hen-
hold til Hedensted Kommunes 
affaldsregulativ.  

Vejplanlægning
Ørum er i dag belastet af gen-
nemkørende tung trafik i form 
af grustransporter fra indvin-
dingsområderne nord for byen til 
Ørumvej og derfra mod vest til 
Hovedlandevej 23. 

Omfartsvejen ventes at give en 
væsentlig reduktion af trafikbe-
lastningen for gennemkørende 
trafik i Ørum og afhjælper der-
med de trafikale gener for bor-
gerne i Ørum.

Det er sandsynligt, at der vil ske 
en ændret fordeling af en min-
dre del af lokaltrafikken, hvor 
det forekommer naturligt, såle-
des at omfartsvejen anvendes 

i stedet for de øvrige lokalveje. 
Det vil betyde, at disse aflastes. 
Omfartsvejen i sig selv forventes 
dog ikke at generere mere trafik. 

Kollektiv Trafik
Busserne vil fortsat kunne køre 
gennem Ørum og betjene stop-
pestederne på Højkildevej i 
Ørum.

Overvågning
Formål med anlæg af omfarts-
vejen er at løse de trafikale pro-
blemer og miljømæssige gener 
for beboere i Ørum som følge 
af lastbilkørsel med råstoffer på 
Højkildevej gennem Ørum by. 
Der iværksættes derfor overvåg-
ning af, om omfartsvejen har den 
forventede effekt ved målinger af 
trafikbelastning på Højkildevej, 
Nørremarksvej og omfartsvejen i 
form af trafiktællinger. Trafiktæl-
lingerne iværksættes første gang 
et år efter omfartsvejens ibrug-
tagning og anden gang, når ef-
ter fem år fra ibrugtagning. Hvis 
overvågningen afdækker proble-
mer, kan der gennemføres yder-
ligere trafikforbedrende tiltag.

Tilladelser og dispen-
sationer 

Naturbeskyttelsesloven
Der må ifølge §19 i Lov om na-
turbeskyttelse (LBK nr 951 af 
03/07/2013) ikke opføres be-
byggelse med en højde over 8,5 
m inden for en afstand af 300 m 
fra en kirke, medmindre kirken 
er omgivet af bymæssig bebyg-
gelse i hele beskyttelseszonen. 
Linjeføringen for omfartsvejen 
passerer indenfor den yderste 
tredjedel af kirkebyggelinjens 
300 m zone. Der planlægges ikke 
for bebyggelse, og vejanlægget 
planlægges etableret lavere end 
det terræn, kirken er opført på.  
Hverken vej eller trafik på vejen 
vil således kunne påvirke mulig-
heden for et frit indblik til kirken. 
Kirkebyggelinjen vurderes ikke 
at udgøre en planlægningsmæs-
sig binding i forhold til anlæg af 
omfartsvejen.

Der må ifølge §17 i Lov om natur-
beskyttelse ikke placeres bebyg-
gelse, campingvogne og lignen-
de inden for en afstand af 300 
m fra skove. Den forventede lin-
jeføring for omfartsvejen ligger 
indenfor inden for skovbyggelin-
jens 300 m zone. Skovbyggelin-
jens hovedformål er at beskytte 
den biologiske funktion og arts-
diversitet i skovbrynene samt at 
sikre oplevelsen af skovbrynene 
som landskabselementer. Da an-
lægget ikke forudsætter indgreb 
i skovbrynene og der ikke plan-
lægges for bebyggelse, vurderes 
skovbyggelinjen ikke at udgøre 
en planlægningsmæssig binding 
i forhold til omfartsvejen. 

Godkendelse af offentligt 
vejanlæg i det åbne land.
Etablering af et offentligt vejan-
læg med en ny linjeføring i det 
åbne land skal ifølge bekendtgø-
relse om godkendelse af offent-
lige vejanlæg og af ledningan-
læg m.v. i det åbne land (LBK nr 
951 af 03/07/2013) godkendes 
jf. naturbeskyttelseslovens §20, 
hvilket påhviler Hedensted Kom-
mune, når det drejer sig om en 
kommunevej.

Landbrugsloven
Det er en forudsætning for lo-
kalplanens realisering, at Jord-
fordelingskommissionen under 
NaturErhvervstyrelsen indenfor 
lokalplanens område ophæver 
landbrugspligten for de ejen-
domme, som er pålagt land-
brugspligt

Museumsloven
Jordfaste fortidsminder (bo- og 
gravpladser, kulturlag og lig-
nende), geologiske genstande 
og genstande af fossil karakter 
(botaniske eller zoologiske så-
som knogler af dyr og lignende) 
er omfattet af museumslovens 
kapitel 8 om sikring af kultur- og 
naturarven. 

Bygherrer skal være opmærk-
somme på arkæologiske og 
fossile fund. Hvis der under an-
lægsarbejde træffes på fortids-
minder, andre kulturhistoriske 
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anlæg eller findes usædvanlige 
naturhistoriske genstande, skal 
arbejdet standses i det omfang, 
det berører fundet, og Horsens 
Museum skal underrettes.

Tæt på tracéet findes en over-
pløjet gravhøj, registreret med 
betegnelsen sb. 35, Ørum By, 
Ørum. Højen er overpløjet, men 
findes registreret på ældre kort-
materiale. Der findes ikke andre 
kendte fortidsminder indenfor 
traceet, men der er stor risiko 
for at støde på ukendte, væ-
sentlige fortidsminder i hele tra-
ceets forløb. Undtaget herfra er 
de nordligste omkring 200 m af 
den projekterede vej beliggende 
på matr. 5i og dele af 11a. Dette 
område er allerede arkæologisk 
undersøgt – og i øvrigt råstofud-
vundet. Nærområdet er ret rigt 
på gravhøje med dysser og jæt-
testuer og traceet passerer tæt 
forbi den middelalderlige lands-
by Ørum. Det må derfor efter 
museumslovens bestemmelser 
anbefales, at der forud for an-
lægsarbejdet foretages arkæolo-
giske forundersøgelser med hen-
blik på at klarlægge behovet for 
egentlige udgravninger. 

Hedensted Kommune skal an-
melde bygge- og anlægstilladel-
ser til Horsens Museum. Samti-
dig skal bygherren oplyses om 
museumslovens §§ 25-27 vedr. 
forhåndsvurdering, eventuel for-
undersøgelse m.v. og afholdelse 
af udgifter hertil.

Der må ifølge museumsloven  
(LBK nr 1505 af 14/12/2006) 
ikke foretages ændring i tilstan-
den af sten- og jorddiger og lig-
nende. Diger af sten og jord er 
karakteristiske elementer i kul-
turlandskabet. Jord- og stendi-
ger samt fortidsminder er be-
skyttet efter museumsloven, der 
foreskriver at der ikke må fore-
tages ændringer i tilstanden af 
disse. Den forventede linjeføring 
for omfartsvejen vil gennembry-
de to beskyttede jorddiger, hvil-
ket betyder, at en realisering af 
projektet vil forudsætte, at He-
densted Kommune meddeler dis-

pensation til anlægsarbejdernes 
indgriben i digerne.

Trafikregulering
Trafikreguleringerpå offentlig vej 
såsom forbud mod gennemkø-
rende lastbiltrafik igennem Ørum 
og forbud mod cyklister samt 
fartbegrænsning på omfartsve-
jen mv. forudsætter politimyn-
dighedens godkendelse.

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om Mil-
jøvurdering af Planer og Pro-
grammer (lovbekendtgørelse 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 
planlægningen kan få en indvirk-
ning på miljøet, som Hedensted 
Kommune vurderer skal belyses 
nærmere. Miljøvurderingen er 
udarbejdet som en selvstændig 
rapport, der er offentligt frem-
lagt i samme periode som for-
slag til kommuneplantillæg nr. 
23 og lokalplan 1080.

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

Fjernelse af den gennemkøren-
de 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 konklusi-
on i miljøvurderingen, som er of-
fentliggjort sammen med forslag 
til kommuneplantillæg nr. 23 og 
lokalplan 1080 for en omfartsvej 
ved Ørum.
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Hedensted Kommune.
Forslag til lokalplan nr. 1080 for omfartsvej 
vest om Ørum.

I henhold til lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. 
maj 2013 med senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestem-
melser for det i § 2 nævnte område.

 § 1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til hovedformål at sikre:

• at der udlægges det nødvendige areal til anlæg af 
en ny omfartsvej vest om Ørum fra Højkildevej til 
Ørumvej – herunder arealer til sidevejsforlægnin-
ger og regnvandsbassiner.

• at vejanlægget etableres hensigtsmæssigt i forhold 
til såvel eksisterende natur- og miljøinteresser som 
fremtidig trafikafvikling.

• at vejanlæg og regnvandsbassiner etableres under 
hensyntagen til den biologiske funktion af den re-
cipient, som skal aftage overfladevandet fra vejan-
lægget, og

• at vejanlægget etableres under hensyntagen til det 
omkringliggende landskabets rekreative og oplevel-
sesmæssige værdier.

 § 2. Lokalplanens område og zonestatus

 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på bilag 1, 
  Matrikelkortet, og omfatter dele af ejendomme  
  med følgende matr.nre.: 1a ,1b, 3l, 4b, 5i, 5l, 6u, 6v,  
  9an, 10p, 11a, 28a, 7000a og 7000b Ørum By, Ørum  
  samt del af matr.nr. 1a Ørumgård Hgd., Ørum )

 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal for- 
  blive i landzone. 

 2.3 Lokalplanen tildeles bonusvirkning og erstatter dermed  
  de landzonetilladelser, der efter planlovens § 35, stk. 1 
  er nødvendige for at realisere de anlæg, der lokalplan- 
  lægges for.

 § 3. Lokalplanområdets anvendelse

 3.1 Lokalplanområdet er udlagt til teknisk anlæg - anlæg  
  af en ny vej (inkl. sidevejsforlægninger, vejskråninger, 
  regnvandsbassiner og andre vejtekniske anlæg).

 § 4. Udstykning

 4.1 Der kan ske udmatrikulering af et samlet vejareal, som  
  omfatter det areal, som overtages af Hedensted Kom- 
  mune.

 4.2 Indenfor et jf. §4, stk. 1 særskilt udmatrikuleret vej- 
  areal kan der ikke ske yderligere udstykninger. 

Lokalplanens bestemmelser



Lokalplanforslag 1080 11Bestemmelser

 § 5. Veje, stier og parkeringsforhold

 5.1 Der kan anlægges en ny vej indenfor det areal, som  
  er afgrænset på bilag 2 - Lokalplankort.  
  
  Vejen skal i pkt. A tilsluttes Højkildevej nord for Ørum  
  som en naturlig forlængelse af denne. 

  I pkt. B skal vejen tilsluttes Ørumvej i et nyt kanalise- 
  ret T-kryds.

 5.2 Højkildevej lukkes i pkt. D, nord for indkørslen til  
  ejendommen Højkildevej 80, matr.nr. 28a, Ørum By,  
  Ørum, således at strækningen mellem pkt. D og A      
  nedklassificeres til gang- og cykelsti. 

 5.3 Ejendommen Højkildevej 80 får vejadgang fra Nørre-
  marksvej i princippet fra pkt. E angivet på bilag 2 - 
  Lokalplankort.

 5.4 Der tilsluttes følgende stier og sideveje til den nye vej:

  Pkt. A: Ny sti (den nedlagte Højkildevej) i en ny 
  stikrydsning udformet som et T-kryds, hvor der er  
  spærret for gennemkørsel for biler.

  Pkt. E - C: Forlængelse af Nørremarksvej i et nyt kanaliseret  
  T-kryds.

 5.5. Udover de i stk. 2 nævnte veje og stier må der ikke  
  uden tilladelse fra vejbestyrelsen etableres vejtilslut- 
  ninger til vejstrækningen A-B og C-E. 

 5.6  Der kan dog uanset §5, stk. 5, efter tilladelse fra vejbe-
  styrelsen etableres overkørsler til de eksisterende og / 
  omlagte markveje og stier, der afbrydes af omfartsve-
  jen.

 5.7 Der reserveres areal til regnvandsbassiner vest for 
  omfartsvejen, som angivet på bilag 2 - Lokalplankort. 

 5.8 Adgang til regnvandsbassiner sker fra omfartsvejen  
  omtrent ved pkt. F som angivet på bilag 2 - Lokalplan- 
  kort.

 § 6. Tekniske anlæg
  
 6.1 Der må ikke etableres andre tekniske anlæg end de,  
  der er behov for til bortledning af overfladevand fra  
  vejarealerne. 

 6.2 Regnvandsbassiner til overfladevand skal anlægges  
  med sandfang og olieudskiller med henblik på efter-
  følgende nedsivning og overløb til recipient. 

 6.3 Regnvandsbassiner skal anlægges med en organisk  
  form med henblik på at opnå et naturnært udseende.
  



12 Bestemmelser Lokalplanforslag 1080

 § 7. Bebyggelsens omfang og placering
  
 7.1 Området må ikke bebygges.

 § 8. Ubebyggede arealer

 8.1 Skråningsanlæg ved vej og regnbandsbassiner mv. 
  anlægges med en robust græsblanding, som er 
  velegnet til et lavt plejeniveau.

 § 9. Påtaleret
  
 9.1 Hedensted Kommune er påtaleberettiget om 
  overholdelse af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan 1080 er vedtaget af Hedensted Byråd den 25. sep-
tember 2013 og offentliggøres efter reglerne herom i planlovens § 24.

Kirsten Terkilsen Jesper Thyrring Møller
Borgmester Kommunaldirektør

Forslag til Lokalplan 1080 er i henhold til planlovens §24, stk. 3 
offentliggjort i perioden fra den 9. oktober til den 4. december 2013. 
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Bilag 1

 Signaturforklaring
              Lokalplanområde

 Lokalplan 1080
 Bilag 1 - Matrikelkort
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Bilag 2

Principper for omfartsvejens tilslutning til det eksisterende vejnet - se §5.

A

B

C

D

E

F

 Signaturforklaring
              Lokalplanområde
              Areal til regnvandsbassin

 Lokalplan 1080
 Bilag 2 - Lokalplankort

A

F

D

B

C
E



16 Kortbilag Lokalplanforslag 1080



Lokalplanforslag 1080 17Kortbilag

 Lokalplan 1080
 Bilag 3 - Illustrationsplan

Bilag 3
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Lokalplanforslag 1080

Vejledning 

Hvad er en lokalplan? 
En lokalplan er en detaljeret plan 
for et afgrænset område i kom-
munen. Den fastlægger juridisk 
bindende bestemmelser om den 
fremtidige anvendelse af det 
areal og de bygninger, som lo-
kalplanen omfatter. 

Bestemmelserne kan for eksem-
pel dreje sig om:
• områdets anvendelse 
• bebyggelsens art 
• vej- og stiforhold
• bebyggelsens placering 
• omfang og materialer
• bevaring af bygninger og 

landskabstræk
• sikring af friarealer 
• friarealernes anvendelse 
• fælles anlæg
• beplantning. 

Lokalplanens bestemmelser skal 
have hjemmel i Planloven. Lokal-
planen må ikke stride mod den 
overordnede planlægning. Stri-
der lokalplanen mod region- og 
kommuneplan, skal disse æn-
dres, hvis lokalplanen ønskes 
gennemført. 

Byrådet kan på ethvert tidspunkt 
lave et lokalplanforslag og skal 
gøre det: 
• når det er nødvendigt for 

at sikre kommuneplanens 
virkeliggørelse, 

• inden større udstykninger, 
bygge- og anlægsarbejder, 
herunder nedrivninger kan 
gennemføres samt 

• når der skal overføres areal 
fra land- til byzone. 

Hvad er formålet med 
lokalplaner? 
Formålet med lokalplanpligten 
er at opnå større sammenhæng 
i planlægningen og inddrage 
borgerne heri. Desuden er lokal-
planerne Byrådets og borgernes 
garanti for, at den samlede kom-
muneplan bliver gennemført.

Borgernes indflydelse 
Borgerinddragelse er en vig-
tig del af planlægningen på alle 
niveauer. Derfor udarbejdes lo-
kalplanen i første omgang som 
et forslag, der offentliggøres i 
mindst 8 uger med henblik på, 
at borgere skal have adgang til 
at se og kommentere forslaget. 
Herefter vurderer Byrådet even-
tuelle indsigelser og ændrings-
forslag og vedtager planen en-
deligt. 

Forholdet mellem 
Byggelovens og lokalplanens 
bestemmelser 
I Byggeloven og særligt i byg-
ningsreglementerne er der en 
lang række generelle krav og 
bestemmelser til og om bygge-
ri. De skal være opfyldt, for at 
et byggeri er lovligt, og for at få 
byggetilladelse til byggeriet. 

En stor del af disse bestemmel-
ser kan i en lokalplan skærpes 
eller lempes. Det vil sige, at de 
bebyggelsesregulerende be-
stemmelser, der udtrykkeligt er 
nævnt i lokalplanen, tilsidesæt-
ter Byggelovens bestemmelser. 

Hvis ikke der er særlige bestem-
melser i lokalplanen, der tilside-
sætter byggelovens regler – så 
er det Byggelovens bestemmel-
ser, der er gældende inden for 
lokalplanens område. 

Det er denne koordinering mel-
lem Byggelov og Planlov, der i 
lokalplanlagte områder f.eks. gør 
det muligt at bygge både højere 
og tættere, end det ellers er til-
ladt i Byggeloven.

 

Lokalplanens rets-
virkninger 

Lokalplanens midlertidige 
retsvirkninger 
Indtil lokalplanforslaget er en-
deligt vedtaget af Byrådet, må 
ejendomme, der er omfattet af 
lokalplanforslaget, ikke udnyttes 
på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter Planlovens §17 
et midlertidigt forbud mod ud-
stykning, bebyggelse og ændret 
anvendelse, hvis der dermed 
skabes risiko for en forgribelse af 
den endelig plans indhold. Den 
eksisterende lovlige anvendelse 
af ejendommene kan fortsætte 
som hidtil. 

Når fristen for fremsættelse af 
indsigelser og ændringsforslag 
er udløbet, kan Byrådet give til-
ladelse til udnyttelse af en ejen-
dom i overensstemmelse med 
forslaget. 

Disse midlertidige retsvirkninger 
gælder frem til planens endelige 
vedtagelse, dog højst i et år.

Lokalplanens endelige 
retsvirkninger 
Dette afsnit beskriver de rets-
virkninger som opstår, når en 
lokalplan vedtages endeligt af 
Byrådet og offentliggøres. 

Ifølge Planlovens §18 gælder 
lokalplanens bestemmelser fra 
den dag, Byrådet har offentlig-
gjort, at planen er endeligt ved-
taget. Herefter må ejendomme i 
lokalplanområdet kun bebygges, 
udstykkes og i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende lovlige anven-
delse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen 
medfører ikke krav om etable-
ring af de anlæg mv., der er in-
deholdt i planen. 

Lovstof
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Der er således ikke en pligt til at 
handle. Men hvis man agter at 
handle, det vil sige f.eks. opføre 
et nyt byggeri, ændre anven-
delse eller udstykke sin ejendom 
eller lignende, så skal det ske ef-
ter retningslinjerne og bestem-
melserne i lokalplanen. 

Byrådet kan ekspropriere fast 
ejendom eller private rettigheder 
over fast ejendom, når ekspro-
priationen vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørelsen af 
lokalplanen, jf. Planlovens §47.

Byrådet kan meddele dispensa-
tion fra lokalplanens bestemmel-
ser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. 

Til principperne hører normalt 
planens formåls- og anvendel-
sesbestemmelser. Mere væsent-
lige afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilve-
jebringelse af en ny lokalplan. 

Når en eventuel dispensation be-
rører omkringboende interesser, 
skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation, og der 
skal gives mindst 14 dages frist 
til at fremkomme med eventu-
elle bemærkninger herom. Først 
efter udløbet af denne frist kan 
Byrådet jf. §19 i Planloven med-
dele dispensationen. 

Private byggeservitutter og an-
dre tilstandsservitutter, der er 
uforenelige med lokalplanen 
fortrænges af denne, og andre 
private servitutter kan ekspro-
prieres, når det vil være af væ-
sentlige betydning for virkelig-
gørelsen af planen, jf. Planlovens 
§18. 

Såfremt et forhold ikke særskilt 
er reguleret i lokalplanen, gæl-
der de almindelige bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i 
Byggeloven.

Miljøvurdering af planen 
I henhold til § 4 i Lov om Miljø-
vurdering af Planer og Program-
mer (lovbekendtgørelse nr. 936 
af 24. september 2009) er der 
truffet afgørelse om, at lokalpla-
nen og kommuneplantillægget 
er omfattet af krav om miljøvur-
dering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 
3, idet det ikke kan afvises, at 
planlægningen kan få en indvirk-
ning på miljøet, som Hedensted 
Kommune vurderer skal belyses 
nærmere. 

Miljøvurderingen er udarbejdet 
som en selvstændig rapport, der 
er fremlagt offentligt i samme 
periode som forslag til lokalplan 
og kommuneplantillæg.

Klagevejledning

Lokalplan 
En lokalplan kan først påklages 
efter dens endelige vedtagelse. 
I henhold til Planlovens § 58, 
stk. 1, nr. 4, kan kun retlige 
spørgsmål påklages. Det vil sige, 
at der kan klages over planens 
lovlighed, herunder dens lovlige 
tilvejebringelse. Der kan deri-
mod ikke klages over planens 
indhold. 

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

Anlægsprojektet skal derfor 
screenes for, om dets realisering 
kan medføre en så væsentlig på-
virkning 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 scree-
ningen har Hedensted Kommune 
afgjort, at der ikke er pligt til at 
gennemføre en VVM.  

Afgørelsen offentliggøres samti-
dig med forslagene til kommu-
neplantillæg nr. 23 og lokalplan 
1080.

Klageregler
Klagereglerne er ens uanset, om 
der klages over den endelige 
vedtagelse af en lokalplan eller 
over en afgørelse om, at der ikke 
er VVMpligt. 

Inden 4 uger fra offentliggørel-
sen af lokalplanens endelige ved-
tagelse 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 
Hedensted Kommune, som skal 
videresende disse til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 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 behand-
ling af din klage, at du indbetaler 
et gebyr på 500 kr. Nævnet vil 
efter modtagelsen af klagen sen-
de dig en opkrævning på geby-
ret. Nævnet vil ikke påbegynde 
behandlingen af klagen, før ge-
byret 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 lov-
lighed for domstolene, skal dette 
ske inden 6 måneder fra datoen 
for offentliggørelsen af den en-
deligt vedtagne plan. 
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Fremlæggelse og  
indsigelsesfrist 

Offentliggørelse 
For at give borgerne i Hedensted 
Kommune mulighed for at sætte 
sig ind i lokalplanforslagets ind-
hold skal lokalplanen være of-
fentligt fremlagt i mindst 8 uger, 
jf. Planlovens § 24. 

Lokalplanen er i høring i perio-
den:  

Lokalplanforslaget kan ses i 
kommunens borgerservice og på 
kommunens hjemmeside: 
www.hedensted.dk/tilladelser
og planer

Borgernes indflydelse 
Du kan komme med indsigelser 
til lokalplanforslaget ved skriftlig 
henvendelse til Hedensted Kom-
mune. Vi skal have dit brev se-
nest den 4. december 2013. 

Send helst brevet via mail til: 
teknikogmiljo@hedensted.dk

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

Byrådet vil derefter tage stilling 
til lokalplanen og de indsendte 
bemærkninger. 

Svar på indkomne indsigelser vil 
blive fremsendt efter Byrådets 
endelige vedtagelse af lokalpla-
nen. 

Yderligere oplysninger 
Du er velkommen til at kontakte 
os med eventuelle spørgsmål til 
indholdet i lokalplanforslaget. 

Hedensted Kommune, 
Teknik & Miljø 
Leni Petersen

9. oktober 2013 til 
4. december 2013



Hedensted Kommune

Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

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


