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Til Hedensted Kommune 

Att: Leni Petersen 

 

Naturstyrelsen har gennemgået fremsendt supplerende redegørelse vedr. forslag til kommuneplantillæg nr. 21 

og lokalplanforslag nr. 1078, område til blandet bolig og erhverv, Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun.  

 

På baggrund af den supplerende redegørelse fastholder Naturstyrelsen sin indsigelse mod planforslagene. 

Naturstyrelsen finder således fortsat ikke, at planforslagene i tilstrækkeligt omfang indeholder en 

planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en udvidelse af den størrelsesorden, som planforslagene 

vil muliggøre. Naturstyrelsen henviser således fortsat til planlovens § 5 b, nr. 1, hvoraf det fremgår, at det for 

planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for 

anlæg i landzone, såfremt der en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær 

lokalisering. Naturstyrelsen kan i øvrigt henvise til planlovens § 35, stk. 3, om landzonetilladelse i 

kystnærhedszonen såvel som planlovens § 36, nr. 13, hvorefter landzonetilladelse ikke er påkrævet, ved 

byggeri til udvidelse af mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere 

landbrugsbygning. 

 

Naturstyrelsen står til rådighed for en evt. videre dialog i sagen. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Torsten Oster Schmidt  
fuldmægtig 
Tværgående planlægning  
Dir tlf.: (+45) 72 54 47 43  
tosch@nst.dk  
 
 

 
Haraldsgade 53  
DK - 2100 København Ø  
Tlf.: (+45) 72 54 30 00  
www.naturstyrelsen.dk  

Fra: Leni Petersen [mailto:Leni.Petersen@Hedensted.dk]  
Sendt: 13. september 2013 10:58 
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse 



Cc: Schmidt, Torsten Oster; svs@landplan.dk 
Emne: Anmodning om ophævelse af Naturstyrelsens indsigelse mod kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 

1078 
 

Til Naturstyrelsen 
v/ Torsten Oster Schmidt 

 
Hermed fremsendes Hedensted Kommunes anmodning om ophævelse af Naturstyrelsens indsigelse mod og 

kommuneplantillæg nr. 21 til Hedensted Kommuneplan 2009-2021 samt lokalplan 1078 for ejendommen 

Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun. Jeres journalnr.: NST-122-766-00011 
 

Kopi er tilstillet konsulent Svend Smedegaard, Land & Plan A/S – Bonefeld & Bysted A/S. 
 

 
Med venlig hilsen 

 

Leni Petersen 

Cand. Arch. 

 

Hedensted Kommune 

By & Landskab 

 

Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

 

Dir. Tlf.: 7975 5688 
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