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Naboorientering om landzoneansøgning
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til forøgelse af antallet af 
salgsklare biler fra 25 til 50 stk. på ejendommen matr. nr. 4AG ÅLE BY, ÅLE beliggende 
på Aale Bygade 34A, 7160 Tørring

Luftfoto af ejendommen – placering af oplag af biler

Den vestlige del af ejendommen er beliggende i Hedensted Kommunens kommuneplan-
ramme 7.B.17 som foreskriver anvendelse af området til blandet bolig, den vestlige del 
af ejendommen, som er her hvor aktuelle ansøgning vedrører, er beliggende i landzone. 

Hvorfor denne forudgående orientering?
Det ansøgte kræver landzonetilladelse og Hedensted Kommune har vurderet, at sagen 
skal sendes til orientering i 2 uger til naboer og øvrige høringsberettigede. 

Hensigten med denne forudgående orientering er at give ansøger og kommunen mulig-
hed for at overveje, om eventuelle gener for naboer og omgivelserne i visse tilfælde kan 
afhjælpes eller mindskes. Ansøger vil derfor få mulighed for at forholde sig til de indkom-
ne bemærkninger og overveje, om det er muligt at tage højde for disse.

Landzonetilladelse
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Kommunen beslutter efter denne forudgående orientering efter planlovens § 35 stk. 4, 
om der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte i henhold til planlovens § 35. Hvis 
der meddeles landzonetilladelse, vil tilladelsen blive tilsendt alle der er kommet med ud-
talelser til sagen. Tilladelsen vil tillige blive annonceret på kommunens hjemmeside 
http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser 

Frist for indsendelse af bemærkninger til sagen
Hvis du har bemærkninger til sagen skal de være hos Hedensted Kommune senest den 
30. august 2017. Bemærkninger skal sendes til Byg@Hedensted.dk eller pr. post til Ul-
dum Rådhus, Fritid og Fællesskab, Bygge- og Erhvervsservice, Tjørnevej 6, 7171 Uldum.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål til sagen.

Med venlig hilsen
Benedikte Lyshøj
Landzonesagsbehandler, arkitekt

Naboorienteringen er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted 
Friluftsrådet 
Glud Museum 
Vejle museum
Hedensted Spildevand A/S
Fogedvænget 76
Bjerggårdsvej 5, Aale
Dybdalvej 8, Aale
Pogensvej 2, Aale
Pogensvej 5
Aale Bygade 28
Aale Bygade 28A
Aale Bygade 34A
Aale Bygade 34C
Aale Bygade 34D
Aale Bygade 36
Pogensvej 1A
Pogensvej 1B 1
Pogensvej 1C
Pogensvej 1D 1
Pogensvej 1E
Pogensvej 1F 1
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