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Hedensted Kommune anmoder Naturstyrelsen om ophævelse af 

indsigelse mod lokalplan 1078 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1078 for ejendommen 

Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 12. juni 2013 til 8. august 2013 og Naturstyrel-

sen har gjort indsigelse mod planforslagenes endelige vedtagelse den 8. 

august 2013. Naturstyrelsen gør indsigelse med henvisning til planlovens 

§§ 5a og 5b, nr. 1 samt punkt 3.1.2 i publikationen ”Oversigt over stats-

lige interesser i kommuneplanlægningen, 2013”. 

 

Indsigelsen begrundes med en manglende redegørelse i lokalplanen for 

den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for arealudlæg i 

kystnærhedszonen. Derudover begrundes indsigelsen med, at den udvi-

delsesmulighed på 2.800 m2 for en eksisterende entreprenørvirksomhed, 

som muliggøres med planforslagene, ikke har en planlægningsmæssig 

eller funktionel begrundelse samt at virksomheden ved en udvidelsesmu-

lighed af denne størrelsesorden bør henvises til en placering i egentlige 

erhvervsområder i byzone. 

 

Formålet med lokalplanlægningen er netop at fastholde og regulere en 

allerede eksisterende erhvervsanvendelse, som oprindeligt blev etableret 

i et overflødiggjort bebyggelse på en gårdejendom i landzone.  Dermed 

søges det blandt andet sikret, at der ikke - i stedet for den eksisterende 

entreprenørvirksomhed - kan etableres en eller flere andre typer er-

hvervsvirksomheder i bebyggelsen, som passer dårligt til en placering i 

det åbne land.  

 

Der kan ikke hævdes at være en særlig funktionel begrundelse for at en-

treprenørvirksomhed har en kystnær placering – ud over, at virksomhe-

den i dette tilfælde er blevet etableret i overflødiggjort bebyggelse på en 

landbrugsejendom, som ligger i kystnærhedszonen. Det er muligt at for-

stærke denne del af den funktionelle/planlægningsmæssige begrundelse 

i lokalplanens redegørelse, hvilket vi selvfølgelig er villige til.  
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I forhold til oplevelsen af de kystnære landskaber betyder entreprenør-

virksomheden ikke, at der sker en påvirkning, som er anderledes end 

ved en gårdbebyggelse med landbrugsdrift. Da skrænten langs kysten 

har sit højeste punkt mellem bebyggelsen og kysten og terrænet deref-

ter falder igen ind mod land, og eksisterende bebyggelse, som anvendes 

til erhverv, er halvvejs er bygget ind i skrænten på landsiden af denne, 

og skrænten desuden er bevokset med træer og buskads, har denne del 

af bebyggelsen ingen visuel påvirkning af oplevelsen af kystlandskaber-

ne. Lokalplanen udlægger byggefelterne for ny bebyggelse landværts ek-

sisterende bebyggelse på et sted, hvor terrænet er faldet yderligere i 

forhold til det højeste punkt på skrænten, som ligger mellem eksisteren-

de bebyggelse og kysten. Placeringen af byggefelterne har til formål at 

sikre, at ny bebyggelse ikke kan påvirke oplevelsen af kystlandskabet, 

og at ny bebyggelse samtidig placeres tæt på og som en naturlig udbyg-

ning af den eksisterende gårdbebyggelse. I forlængelse heraf har de be-

byggelsesregulerende bestemmelser til formål at sikre, at udvidelsen vil 

fremstå som en integreret del af den oprindelige gårdbebyggelse med 

samme skala, bygningstyper, materialer og farver.  

 

Planlægningen giver ingen mening, hvis virksomheden ikke får udvidel-

sesmuligheder, der kan tilgodese virksomhedstypens pladsbehov. Udvi-

delsesmulighedens størrelse tager udgangspunkt i, at entreprenørvirk-

somhed netop er meget pladskrævende på grund af den særligt store og 

varierede maskinpark og de særligt omfangsrige og tunge materialer, 

som skal oplagres. Den udvidelse af den eksisterende gårdbebyggelse på 

ejendommen Snaptunvej 11, som lokalplanen muliggør, er således be-

grundet med virksomhedstypens arealbehov og behovet for, at virksom-

heden også fremadrettet påvirker de værdifulde og kystnære landskaber 

mindst muligt. Lokalplanbestemmelserne kan dog kun bidrage effektivt 

til at hindre en uheldig påvirkning af de værdifulde og kystnære landska-

ber under forudsætning af, at virksomheden kan etablere bebyggelse i et 

tilstrækkeligt omfang til, at det entreprenørmæssige materiel kan place-

res indendørs og derved indpasses i omgivelserne, uden at de særlige vi-

suelle beskyttelseshensyn tilsidesættes, som bør varetages i kystnær-

hedszonen og i særligt værdifuldt landskab.  

 

Hedensted Kommune vurderer, at lokalplanlægningen for ejendommen 

Snaptunvej 11 giver kommunen en meget væsentlig mulighed for at be-

grænse erhvervsanvendelsen og virksomhedernes antal på ejendommen. 

Gennem lokalplanlægningen opnås samtidig mulighed for at regulere an-

dre væsentlige forhold som afskærmende beplantning, skiltning, place-

ring af oplag mv. samt placering og ydre fremtræden af om- og tilbyg-

ninger på et detaljeringsniveau, som er berettiget for en ejendom, der er 

placeret ikke bare i kystnærhedszonen, men også indenfor en udpegning 

af særlig værdifuldt landskab.  

 

I forslag til Landsplanredegørelse 2013 gør Miljøministeriet meget ud af 

at fremhæve, at mulighed for vækst og udvikling i landdistrikterne skal 

sikres og fremmes – også erhvervsmæssigt. Hedensted Kommune er en 

landkommune med en god vækst i erhvervssektoren og et stærkt politisk 

ønske om at fastholde og fremme den decentrale struktur, hvor er-

hvervsmæssig vækst og udviklingsmuligheder ikke begrænses til de stør-

re bysamfund. Det prioriteres derfor meget højt i Hedensted Kommune, 

at fastholdelse og forøgelse af arbejdspladserne i landzone bidrager til, 

at det er attraktivt at bo på landet, og at bosætning i et landdistrikt ikke 



nødvendigvis medfører, at der genereres yderligere langdistancekørsel i 

privatbil. Det har således ikke været helt uden betydning for de overord-

nede funktionelle og planlægningsmæssige overvejelser, at entreprenør-

virksomheden hovedsageligt beskæftiger mænd, hvis væsentligste kvali-

fikation udover den obligatoriske grundskole er et stort kørekort og viljen 

til at tage fat – en type arbejdskraft, som hverken nu eller fremover vil 

kunne vælge og vrage mellem andre beskæftigelsesmuligheder.  

 

Med den planlagte udvidelsesmulighed og den placering og fremtræden 

af fremtidig bebyggelse og anlæg, som med byggefelter og bebyggelses-

regulerende bestemmelser fastlægges i lokalplanen, vurderes det, at lo-

kalplanlægningen er af fuldkommen underordnet betydning for de natio-

nale planlægningsinteresser i kystområderne. 

 

På baggrund heraf anmoder Hedensted Kommune om, at Naturstyrelsen 

trækker sin indsigelse tilbage eller subsidiært indgår i en konstruktiv dia-

log om, hvilken udvidelsesmulighed, Naturstyrelsen vurderer, er af un-

derordnet betydning for de nationale planlægningsinteresser, og på hvil-

ket grundlag Naturstyrelsens indsigelse vil kunne trækkes tilbage. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Leni Petersen 

Cand. Arch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi tilstilles bygherrens konsulent Svend Smedegaard, Land & Plan A/S 

– Bonefeld & Bystrup A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


