
Kommuneplantillæg nr. 21
til Kommuneplan 2009-2021

Område til blandet bolig og erhverv, 
Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Forslag



2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX, Hedensted Kommune 

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af, at en entrepre-
nør, hvis bolig- og erhvervsejendom er beliggende i landzone mellem 
Glud og Snaptun, ønsker fastlagte rammer for sin virksomhed. Der er 
tale om en mindre erhvervsvirksomhed etableret i tilknytning til og in-
denfor rammerne af eksisterende bebyggelse på en landejendom. Kom-
muneplantillægget fastlægger bestemmelserne for et nyt rammeom-
råde 1.L.10 til blandet bolig og erhverv i landzone og fastlægger en 
bebyggelsesprocent, som muliggør en begrænset udvidelse af virksom-
heden. Kommuneplantillægget er forudsætning for, at der sideløbende 
er udarbejdet en lokalplan, der fastlægger nærmere bestemmelser for 
områdets anvendelse, bebyggelse og beplantning.

Kystnærhedszonen

Planlægning for nye arealer i landzone indenfor kystnærhedszonen for-
udsætter en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering. Entreprenørvirksomhed er principielt ikke 
funktionelt afhængig af en kystnær beliggenhed, men den pågælden-
de virksomhed er etableret i en overflødiggjort landbrugsbygning på 
en eksisterende landejendom, som ejeren bebor og hvorfra han dri-
ver virksomheden. Kundegrundlag, arbejdsopgaver og medarbejdere er 
forankret i lokalområdet, og det vurderes, at der ikke er økonomisk eller 
logistisk grundlag for, at virksomheden omlokaliseres. Rammeområdet 
ligger tæt på kysten, men det kuperede terræn bevirker, at bebyggelse 
på ejendommen ikke væsentligt kan påvirke oplevelsen af kystlandska-
bet. Rammebestemmelserne for området fastlægger, at der skal tages 
særlige hensyn til de landskabelige interesser i lokalplanlægningen.

Miljøscreening 

Der er foretaget screening af Kommuneplantilægget i henhold til Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 
24 september 2009). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planerne 
har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (kulturarv, 
arkitektonisk arv, arkæologisk arv, materielle goder m.m.). Screenin-
gen viser, at miljøpåvirkningen fra dette planforslag er uvæsentlig. Der 
er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til 
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. 

Vedtagelsespåtegning  

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 er vedtaget af Hedensted Byråd 
den 29. maj 2013 og offentliggøres efter reglerne herom i planlovens 
§ 24.

Kirsten Terkilsen   Jesper Thyrring Møller
Borgmester    Kommunaldirektør

________________________________________________________
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 er i henhold til planlovens §24, 
stk. 3 offentliggjort i perioden fra den 12. juni til den 8. august 2013.

Kommuneplantillæg nr. 21



3Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX, Hedensted Kommune 

Rammeområde 1.L.10

Område til blandet 
bolig og erhverv, 
Snaptunvej 11

Anvendelse  
blandet bolig og erhverv

Maksimal 
bebyggelsesprocent
20

Maksimalt etageantal
1½

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Nuværende zoneforhold
Landzone

Fremtidigt zoneforhold
Landzone

Bebyggelsens art, 
omfang og placering
Der skal ved udformning og pla-
cering tages særlig hensyn til til 
de landskabelige interesser ved 
bebyggelse.

Der må ikke anvendes stærkt re-
flekterende bygningsmaterialer.

Særlige 
anvendelsesbestemmelser 

Natur og infrastruktur

Lokalplaner 
og byplanvedtægter 
Ingen
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