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Notatark 
 
Sagsnr. 01.02.05-P16-4-13 

Sagsbehandler 

Leni Petersen 

 
  26.6.2014 

Ørum omfartsvej  
 
Referat af møde mellem Haderslev Stift og Hedensted Kommune 17-6-2014  

 
Til stede var:  
 

For Hedensted Kommune:  

Afdelingsleder i Plan & Byg Carsten Riisgaard  

Medarbejder i Plan & Byg Leni Petersen  

Medarbejder i Drift & Anlæg René Knudsen  

 

For Haderslev Stift:  

Stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard  

Kongelig Bygningsinspektør Niels Vium  

Landskabsarkitekt Preben Skaarup, Haderslev Stift  

Nationalmuseet v/Nils Engberg  

 
 
Dagsorden  
1. Velkomst v/ Carsten Riisgaard, som gennemgik det hidtidige sagsforløb/status for proces-

sen og at dette afsluttende møde havde til formål at afklare, om parterne tror på, at yderligere 
drøftelser kan føre til et resultat, som begge parter kan acceptere.  

 
2. Dialog  

 
Synspunkter fra parterne i koncentrat:  

 
Haderslev Stift  

Savnede, at Hedensted Kommune gik mere ind i forudsætningerne i Preben Skaarups frem-

sendte skitseforslag til en alternativ vejtype med et lidt andet forløb i stedet for som i sit notat 
at afvise skitseforslagets forudsætninger med henvisning til vejregler, hastigheder, stignin-

ger/fremkommelighed.  
 

Stiftet foreslog, at vejforløbet skulle opfattes som et hjulspor/grusvej med samme forudsæt-
ninger og trafikale vilkår som vejene internt i en grusgrav og ikke give mulighed for anden of-

fentlig færdsel.  
 

Stiftet mente, at en mindre grusvej med vigepladser for standsning ved passage af to lastvog-

ne ville passe langt bedre ind i landskabet, kunne være af mere midlertidig karakter og ville 
blive langt billigere. Anfægtede behovet for en ”rigtig” tosporet vej, om end asfaltbelægning 

godt kunne være et alternativ til grus, hvis dette vurderes at være nødvendigt for den tunge 
trafik.  

 
Efterlyste vurdering af fremtidig grusgravning i området og derudover fornyet stillingtagen til 

hel eller delvis anvendelse af eksisterende vejforløb øst om Ørum. 
  

Haderslev Stift tilkendegav, at den af Preben Skaarup skitserede vejføring kan drøftes og ju-

steres, men kan ikke fravige, at der ikke kan gives accept til en tosporet asfaltvej vej vest om 
Ørum.  
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Hedensted Kommune  

Kommunen redegjorde for, at der som grundlag for det planlagte vejprojekt er foretaget en af-
vejning af mange interesser (samfundets behov for råstoffer, levevilkår for ørumborgerne, pris 

for alternativer, fremkommelighed mm).  
 

Kommunen har tidligere fremsendt såvel trafiktællinger som redegørelse for, at graveområder 

udlægges /justeres af Region Midtjylland hvert 4. år på baggrund af det forventede 12-årige 
råstofforbrug, og at forekomsterne nord for Ørum er langt mere omfattende end de allerede 

udlagte råstofområder, og kan forventes at komme i spil efter behov.  
 

Det af Preben Skaarup skitserede vejforløb og vejtype kan hverken opfylde funktionskravene 
til virkelig tung lastbiltrafik, grundliggende trafiksikkerhed eller politimyndighedens forudsæt-

ninger for hastighedsfastsættelsen, og vil heller ikke i tilstrækkeligt omfang mindske generne 
for landsbyens beboere.  

 

Kommunen erklærede sig åben for at drøfte en justering af vejens linjeføring under hensyn til 
fremkommelighed for tung trafik og miljøpåvirkninger, men kan ikke fravige, at vejtypen af 

hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed skal være en tosporet asfaltvej med stigninger, 
kryds, oversigtsforhold og kurver mv. egnet til så tung trafik.  

 
Kommunen genfremsatte tilbuddet om at afgive et bindende tilsagn om at reetablere landska-

bet efter vejen efter endt grusgravning.  
 

Konklusion  

Mens begge parter var villige til at drøfte/justere vejforløbet, var det ikke muligt at opnå enig-
hed om anlægs-/vejtypen.  

 
Haderslev Stift vil forelægge stiftsøvrigheden over Haderslev Stift og biskoppen den endelige 

afgørelse om ikke at ophæve sit veto mod planforslagene for en omfartsvej vest om Ørum, og 
tilbagemelding kan forventes efter sommerferien.  

 
Carsten Riisgaard gennemgik den fremadrettede proces i tilfælde af, at stiftsøvrigheden over 

Haderslev Stift vælger at fastholde indsigelsen, hvilket indebærer, at Hedensted Kommune  

 vil modtage Naturstyrelsens tilbud om mægling, og hvis dette ikke fører til en for  

   Hedensted Kommune acceptabel vejløsning,  

 vil forelægge sagen for Miljøministeren mhp dennes endelige afgørelse.  

 
 

 
 

 
 


