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VEJLEDNING TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

VEJLEDNING
Lokalplanens formål

Lokalplanen og kommuneplanen.

Lokalplanens dele

En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmel-ser
om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som
lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan dreje sig om
bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, friarealernes anvendelse, fælles anlæg, beplantning, vej- og
stiforhold o.s.v. Planen skal være i overensstemmelse med
regionplanen og kommuneplanen. Hvis dette ikke er tilfældet skal
der laves et tillæg til kommuneplanen.
Helt overordnet indeholder lokalplanen en redegørelse og
lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer.
Redegørelsen er den forklarende del, der med beskrivende
ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanens
bestemmelser har på lokalplanområdet og hvordan lokalplanen
forholder sig til den øvrige planlægning.

Redegørelsen

Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de
ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Illustrationer samt
tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere
lokalplanbestemmelserne.

Bestemmelserne

Planloven

Formålet med lokalplaner

Planloven pålægger Byrådet, at udarbejde en lokalplan:
- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens
virkeliggørelse.
- inden større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder,
herunder nedrivninger kan gennemføres.
- når der skal overførse areal fra landzone til byzone.
Herudover har byrådet ret til på et hvert tidspunkt at beslutte at
udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks. ønsker en offentlig
diskussion om et projekt.
Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng
i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag
skal offentliggøres i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag
til ændringer. Herefter vurderer Byrådet eventuelle indsigelser
og ændringsforslag og vedtager planen endeligt.

Retsvirkninger

Så længe lokalplanen foreligger som et forslag, gælder der
midlertidige retsvirkninger for de ejendomme, der er omfattet af
lokalplanforslaget.
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i
lokalplanen.
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MILJØVURDERING AF PLANEN
Lov om miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer
(lovbekendtgørelse Nr. 316 af 5. maj 2004) skal der foretages
miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse
kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

EU direktiv

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001
om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning
på miljøet, (EF-Tidende 2001 nr. L 197, side 30).
Miljøvurdering.
Under udarbejdelsen af denne lokalplan er det undersøgt,
hvorvidt der skal gennemføres en særskilt miljøvurdering i
medfør af ’Lov om miljøvurdering af planer og
programmer’ (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Det er her
afgørende at relatere planen til bestemmelserne i § 3:

Miljøvurdering

Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer
følgende planer og programmer eller foretager ændringer deri,
skal der udarbejdes en miljøvurdering:
1)
Punkt 1

Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug,
skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme,
fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er
omfattet af bilag 3 og 4.

2)
Punkt 2

Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Punkt 3

3)

Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne
for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden
vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

De i punkt 1 nævnte bilag til loven omhandler sådanne større
anlæg og projekter, som typisk også er selvstændigt omfattede
af reglerne om VVM-redegørelse. Nærværende plan
muliggør ikke anlæg af denne art, hvorfor punkt 1 ikke udløser
krav om miljøvurdering.
Heller ikke punkt 2 udløser et sådant krav, da der ikke findes
et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde i relevant
nærhed af planområdet.
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For så vidt angår punkt 3 er der gennemført en screening af
planens mulige indvirkninger på miljøet under anvendelse af
væsentlighedskriterierne i lovens bilag 2. Ved denne screening
er det et gennemgående træk, at planen åbner for en tilstand
og arealudnyttelse, der på mange måder tilstræbes at være
mere miljø-positiv end den bestående. Planen tilsigter netop
at skabe grundlag for en integreret sameksistens mellem ren
natur og et virksomhedsområde til stimulering for begge miljøer,
herunder med særlig hensyntagen til vandløb og vådområder
samt beskyttelse af grundvandsressourcer etc., idet der sættes
meget snævre rammer for etablering og drift af virksomhederne. Det har således allerede under planens tilblivelse
været et kardinalpunkt, at der ikke måtte opstå væsentlig
(negativ) indvirkning på miljøet. Det er derfor heller ikke i
denne sammenhæng nødvendigt at gennemføre en egentlig
miljøvurdering.
Konklusionen er således, at der ikke skal gennemføres en
miljøvurdering, idet
*
planen ikke omhandler projekter, der er omfattet af
lovens bilag 3 og 4.
*
planen ikke kan medføre væsentlig påvirkning af et
udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde.
*
planen ikke i øvrigt omhandler projekter, som vurderes
at kunne få væsentlig (negativ) indvirkning på miljøet.

Konklusion

Denne konklusion er omfattet af særskilte regler om
forudgående høring af andre myndigheder, samt om offentlig
bekendtgørelse med begrundelse og med oplysning om
klagemuligheder og klagefrister.
Miljøvurderingen af lokalplan 179 har været i offentlig høring
i perioden 07.09.2005 til 03.11.2005. Der er ikke kommet
nogen indsigelser eller kommentarer til miljøvurderingen af
lokalplan 179 indenfor høringsperioden.
Afgørelser vedrørende denne lokalplan er truffet i henhold til
Lov om miljøvurdering af planer og programmer påklages
efter samme regler som klager over afgørelser efter Planloven.
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KLAGE OVER AFGØRELSER EFTER
PLANLOVEN
Hvad kan der klages over

Offentliggørelse af planer.
I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige
spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over
spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige
tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over
planens hensigtsmæssighed.
Klagen skal indgives til Natruklagenævnet

Klagen indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være
modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra datoen
for offentliggørelse af planen.

Tidsfrist

Tidsfrist for indbringelse for domsttolene

Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed
for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen
for offentliggørelsen af planen.

Hvad kan der klages over

Klagen skal indgives til Natruklagenævnet
Tidsfrist

Tidsfrist for indbringelse for domsttolene

Afgørelser i plansager og underretning ved
dispensation, der ikke offentliggøres.
I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige
spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage,
hvis De ikke mener , at kommunalbestyrelsen har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke
klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse
burde have truffet en anden afgørelse.
Klagen indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være
modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra
modtagelsen af afgørelsen.
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal
dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klagegebyr

Klagegebyr
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling
af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet
vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning
på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyr

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis
medhold i Deres klage
Naturklagenævnets adresse

Klagen sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade
15, 4., 1360 København K eller på email til nkn@nkn.dk.
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LOKALPLAN 179
Erhvervsområdet Kildeparken 1. etape.
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Etape 2

Etape 3

EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Lokalplanen omfatter et område i Hedensted på ca 105 ha.
Området er beliggende op til motorvej E45 lige syd for
afkørsel 58 ved Hedensted og kaldes Kildeparken da det
ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Hele Hedensted by får sin drikkevandsforsyning herfra derfor
er det planens sigte at beskytte grundvandet i område,t så
rent drikkevand i Hedensted er fremtidssikret.

Erhvervsområde ved E45

Særlige drikkevandsinteresser

Beskyttelse af drikkevandet

Det trekantede område afgrænses mod nord af
Gesagervej, der er ankomstvejen til Hedensted når man
kommer fra Motorvejen. Mod vest afgrænses området af
motorvej E45, mod syd af Årupvej og mod øst af den nye
Vestvej.
Facadegrunde

Idet området ligger op til de store veje giver det mulighed for
facadegrunde til både E45, Gesagervej og Vestre Ringvej.
Den centrale del af området indeholder flere søer der er
opstået efter grusgravning i området. Denne del er i planen
udlagt til rekreative formål med stier og mulighed for
naturoplevelser.
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Lokalplanen omfatter 1. etape af udbygningen af de nye
erhvervsområder i Kildeparken. Det er planens intention at
skabe en ny attraktiv bydel med erhvervsområder i nærheden
af de attraktive nye boligområder i Hedensted sydøst og med
nær tilknytning til fritidsinteresser, så som Hedensted golfklubs
nyanlagt golfbane og de store rekreative naturområder i midten
af kildeparken.
Området ligger op til motorvej E45 og Gesagervej og er det
første af de nye erhvervsområder, der bebygges. Det bliver
her muligt at opføre erhvervsbyggeri på meget attraktive grunde
af varierende størrelse.

Foto der viser området

Landskabet er omfatter flere §3 fredede søer og eng områder
, og der bliver derfor i lokalplanens bestemmelser sat krav til,
at den nybebyggelse skal indpasses og tilpasses både
landskabet og terrænet i området.
Omkring erhvervsområdet ligger grønne kiler, der giver
mulighed for, at udsigten over naturen bevares så vidt muligt.
Stiforbindelserne i området skal hænge sammen med de
fremtidige stisystem i hele Hedensted sydøst, der giver
mulighed for at man kan færdes i naturen omkring Hedensted.
Det rekreative område
Grusgravssøerne i lokalplanens centrale del er opstået ved
bortgravning af grus under grundvandsspejlet. Det betyder at
søerne ligger på jomfruelig mineraljord, som ikke er
gødningspåvirkede. Søerne er derfor meget rene og
klarvandede og har af den grund alle forudsætninger for et
varieret plante- og dyreliv.

1.R.32

Kort der viser de rekreative områder

Omgivelserne ligger hen i eksisterende natur eller i udyrkede
arealer, som efter efterbehandling af grusgravene er på vej til
at springe i natur.
Signaturforklaring
Afgrænsning af Kildeparken
§3 sø
§3 eng
§3 mose
§3 sø



Sø beskyttelseslinie
§3 vandløb

Det brede bånd af søer, vandløb og forskelligartet natur
har en dybde og størrelse, der giver mulighed for, at
arealerne kan fungere som natur, samtidig med at arealerne
bruges rekreativt.
Det er i planen berammet, at de enkelte udstykninger i
Kildeparken bliver med lav bebyggelsesgrad, uindhegnede
og med et grønt præg, som kan understøtte nærheden til
naturområdet og naturkvaliteten i området.

Kort der viser søer og beskyttelseslinier
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LOKALPLANENS FORMÅL
Etape 1 i Kildeparken
Signaturforklaring
Grunde



Rekreativt areal
§3 fredet egn

a

§3 fredet mose

A

Rekreative stier
c

Fordelings stier

C

Lokalplanens grænse
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Planen for 1. etape af Kildeparken fastlægger, hvor
erhvervsområder, rekreative områder, veje, stier og fælles
grønne områder skal placeres samt områdets indhold af
aktiviteter og funktioner. Desuden beskriver planen
forudsætningerne og visionerne bag de valgte løsninger og de
mål, der ønskes tilgodeset. Kildeparken skal være et moderne
og tidssvarende erhvervsområde, der skal udvikles med
respekt for de eksisterende naturforhold, drikkevandsinteresser og ønsket om at skabe identitet og fællesskaber.
Planen understøtte principper om grundvandssikring, som
indgår i den detaljerede udformning af friarealer, tekniske anlæg
og bebyggelser i området.

o

Etape 2
j

h i

m
Etape 3

KOrt der viser veje og stier

Kildeparken ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Hele Hedensted by og en stor del af Vejle får rent
drikkevand fra dette område. Derfor ønsker Hedensted
kommune at sikre at grundvandet og dermed drikkevansdsforsyningen beskyttes mod forurening. I dag er området
anvendt til landbrug, og det medfører en vis risiko for
grundvandsforurening med pesticider og nitrat. Tanken bag
Kildeparken er at anvende området til et formål, der udgør
en langt mindre trussel mod grundvandet end den anvendelse
området har i dag.

Signaturforklaring

OSD område
Område med særlige drikkevandsinteresser
Opland til vandværk



Hedensted Kommune vil fremtidssikre et unikt erhvervsområde „Kildeparken“, hvor man målrettet kan tilbyde
byggegrunde af høj kvalitet til fremtidens virksomhedstyper.
i iti l

Det er intentionen at skabe et smukt erhvervsområde hvor
kvalitet og arkitektur er i højsædet. Kildeparken udlægges
som et nyt erhvervsområde, og det giver netop mulighed for
helt fra starten at sætte de fysiske rammer for en unik og smuk
erhvervspark med en ensartet kvalitet i hele området.

hk b

d t

14 06 2005

ål

1 119

Kort der viser drikkevandsområdet

I Kildeparken er det tanken at de smukke og indbydende
forhold er virksomhedernes visitkort. Hedensted kommune
koordinerer de overordnede fysiske rammer for området, så
det fremstår som et smukt og velplanlagt erhvervsområde.
De virksomheder, der fremover vil etablere sig i Kildeparken
skal bidrage med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, hvor
der er tænkt over adgangsforhold, parkeringspladser,
opholdsarealer, beplantning, kvalitetsbelægning og belysning
af bygningerne. En bevidst branding af Kildeparken som
fremtidens smukke og miljøbevidste erhvervsområde giver
indtryk af, at de virksomheder der etablerer sig i området har
produkter af høj kvalitet.
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PLANLÆGNING I KILDEPARKEN
Planen tager udgangspunkt i et plangrundlag, der med overblik
kæder grundvandshensyn, fauna- og naturinteresser sammen.
Planen handler om et stort areal langs motorvej E45, der ligger
som en naturlig forlængelse af Hedensteds industrielle områder.
Hedensted kommune vil fremtidssikre et unikt virksomhedsområde kaldet Kildeparken, hvor man kan tilbyde byggegrunde af høj kvalitet tilfremtidens virksomhedstyper.

1.R.32

Planen afstikker retningslinier, der sikrer bymæssige sammenhænge, sikrer naturkvaliteter med varieret landskab og
beplantning, og sikrer en stærk fysisk ramme for den enkelte
virksomhed, som giver en individuel frihed, uden at komme til
at skæmme helheden og omgivelserne.

Kort over naturområderne i Kildeparken

Hedensted kommune vil gennem planen sikre og forbedre
betydende vandløb og faunapassager, sikre Hedensted by´s
drikkevand og ikke mindst gå ind i at skabe et godt image for
de virksomheder, der etablerer sig i Kildeparken.
De eksisterende vandløb, beskyttede vådområder og sølandskabet danner et sammenhængende naturområde som ligger
centralt i Kildeparken. Økologiske forbindelseslinier sammenbinder naturen med de øvrige grønne forløb fra områderne
omkring Kildeparken.
Grundvandsinteresserne beskyttes af restriktioner som virksomheder underlægges.

Kort over Kildeparken

Kommuneplanrammer
Erhvervsformål
Rekreative formål

1.E.31

1.E.23

1.E.34

1.R.30

3.R.03

1.E.36

1.R.20
1.R.31

1.E.35

3.E.04

1.E.37
3.R.04

1.R.32

Kort med kommuneplanrammerne
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Den overordnede landskabelige ide tager udgangspunkt i at
kæde naturen i området sammen med erhvervsområdernes
friarealer så erhvervsbygningerne kommer til at ligge i et
naturpark lignende område. For at markere områdets
færdselsåre beplantes de med alletræer af forskellige typer.
Vejnettet forløber i snoede linier, der er tilpasset den eksisterende naturs forløb og udbredelse. vejene snor sig omkring
søer, vådområder og engarealer. Det er tanken, at landskabet
i Kildeparken kommer helt tæt på bygningerne, så man kan
opleve naturen på tæt hold.
Planens områder
Kildeparken kan opdeles i 4 områder heraf er der 3 mindre
områder til erhverv og et stort centralt beliggende rekreativt
område der binder hele Kildeparken sammen. De 3
områder, der er udlagt til erhverv, er fordelt på etape 1, 2
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og 3, det rekreative område er en del af etape 1 for
Kildeparken.
Signaturforklaring
Etape 1

Rækkefølge
For at sikre en fornuftig udbygning af området blandt andet
mht. forsyning med spildevand og veje forudsættes det, at
planens gennemførelse sker i en særlig rækkefølge.
Kildeparkens område er opdelt i 3 etaper og planlægningen/
udbygningen af en etape må først påbegyndes, når den forrige
etape er fuldt udbygget. De enkelte etaper skal kunne stå
selvstændigt i en kortere eller længere periode. Det vil sige at
bebyggelsen skal placeres som fortløbende bebyggelse.

Etape 2
Etape 3

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Rækkefølgen ses på ovenstående kort.

Udbygningen af området med erhverv skal ske fra Motorvejen
E45 ind mod Hedensted by, så det sikres at der hele tiden er
et sammenhængende erhvervsområde. Området ved afkørsel
58 - skal udbygges først og dernæst områderne langs
Gesagervej og Vestre Ringvej og sidste etape er området ved
Årupvej og E45. Kortet på denne side viser hvordan de
enkelte rammeområder forudsættes udbygget.
De rekreative områder ligger som en del af etape 1 for, at
sikre en sammenhængende grøn struktur i området.
En fastsættelse af rækkefølgen vil samtidig sikre, at
områderne kan vejbetjenes og forsynes med spildevand på
en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde.
Attraktive erhvervsområder
Planlægningen af virksomhedsmiljøet tager udgangspunkt i,
at naturen er et bidrag til virksomheden og personalet, og de
gennemgående faunapassager og naturområder vil muliggøre,
at man får et indblik helt ind til områdets centrum med de
store søer. Sølandskabet, vandløbene og naturpassagerne vil
blive områdets dominerende kendemærke, og den tilførte
beplantning langs områdets veje vil forstærke oplevelsen af
både naturen og det funktionelle menneskeskabte.

Foto ud over E45 og Kildeparkens landskab

Naturen og karakteren af virksomheder danner et unikt
udgangspunkt for virksomhedsområdet, der vil få en helt
speciel identitet med dels den gode eksponering udadtil og
dels det store rekreative centrum indad.
I Kildeparken kan der kun etableres virksomheder, der ikke
kan true grundvandet det vil sige virksomheder af typen:
videnstunge virksomheder, kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IT-huse, IT-værksteder, IThøjskoler, call-centre med mobiltjenester, videokommunikation, trådløsteknologi m.m, E-handelshus, multi-
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mediehus, arkiver, naturcenter, offentlige kontorer, rådgivende
firmaer, hoteller/konferencecentre, m.m, der etablerer sig i
området. Der kunne evt. være fælles telefonpasning, sekretær,
mødelokaler og kantine for mindre virksomheder og
institutioner. Med andre ord må de virksomheder, der
etablerer sig i området, ikke opbevare/anvende kemikalier .
Der er udarbejdet en positiv liste over hvilke typer af
virksomheder, der kan etablere sig i Kildeparken. positivlisten
kan ses i kommuneplantillægets rammedel.

Luftfoto fra Kildeparken

Foto ved Gesagervej

Birk Centerpark i herning
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Planen fastlægger området udstykket i grundarealer af
varierende størrelse, og hvor kun „rene“ virksomheder som
defineret kan etablere sig. Virksomhederne placeres i en
overordnet struktur af naturområder, vej og stiforbindelser
og styrende beplantning tillader bygningsmæssig variation uden
at helheden bliver kaotisk.
Da man ønsker et åbent og integreret naturområde skal
virksomhedsområderne fremstå uden hegning.
Arkitektur
Erhvervsområdet Kildeparken ved E45 er det første, man
møder, når man kører på motorvejen mod nord til Hedensted.
Det indtryk, man får af området, betyder derfor meget for det
umiddelbare indtryk, man får af byen. I dette perspektiv er
planlægningen og uviklingen af området som helhed, af
betydning for hele byen. Derfor stiller udviklingen af
Kildeparken store krav til både planlægningen og styringen af
området med det nye erhvervsbyggeri, der skal tegne
fremtiden. Udover at forbedre det generelle indtryk, man får
af Hedensted, kan kommunen, ved at skabe gode rammer
for byggeriet medvirke til at tiltrække nye, moderne
virksomheder.
Den arkitektoniske kvalitet i Kildeparken skal sikres ved at
kommunen stiller krav om samordning af bygningshøjder og
materialevalg og udformning af fri- og parkeringsarealerne,
og arbejder bevidst med byggelinier, vejprofiler og markant
beplantning. Området skal fremstå åbent, grønt og i
menneskelige dimensioner. Derfor sikres det, at tætheden ikke
bliver for høj, det vil sige, at det bebyggede grundareal for
området bliver max. 25 og belægningsprocenten 50 incl. det
bebyggede areal. Bebyggelsen skal placeres med respekt for
det åbne landskab og med stor frihed til virksomheder og
arkitekters individuelle løsninger indenfor den overordnede
landskabelige struktur. Erhvervsområdet er også velegnet til
eksperimenterende arkitektur og bæredygtige løsninger.
Arkitektonisk kvalitet i erhvervsområdet handler nok så meget
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om bygningernes nære omgivelser – om forarealer,
parkeringspladser, oplagsarealer, hegn, skiltning og grønne
arealer. En god og spændende beplantning kan ofte være en
enkel og virkningsfuld måde at skabe sammenhæng og
harmoni.
Nogle arkitekturpolitiske mål for erhvervsområdet
Kildeparken er:
• at sikre en høj arkitektoniske kvalitet i erhvervsbyggerierne
i Kildeparken
• at rette særlig opmærksomhed mod erhvervsbyggerier med
meget synlig placering, ved E45 og indfaldsvejene.
• at skabe helhed og harmoni i erhvervsområdet gennem
beplantning og krav til bebyggelsens udformning og placering.

Luftfoto kildeparken

Rekreative områder
Den enestående natur, der ligger i området mellem
ved Kildeparken skal gøres tilgængelig for
offentligheden. Stiforbindelser skal forløbe langs søer og
grønne områder.
Grusgravssøerne i lokalplanens centrale del er opstået ved
bortgravning af grus under grundvandsspejlet. Det betyder
at søerne ligger på jomfruelig mineraljord, som ikke er
gødningspåvirkede. Søerne er derfor meget rene og
klarvandede og har af den grund alle forudsætninger for et
varieret plante- og dyreliv.
Omgivelserne ligger hen i eksisterende natur eller i udyrkede
arealer, som efter efterbehandling af grusgravene er på vej til
at springe i natur.

Birk Centerpark i Herning

Det brede bånd af søer, vandløb og forskelligartet natur
har en dybde og størrelse, der giver mulighed for, at
arealerne kan fungere som natur, samtidig med at arealerne
bruges rekreativt.
Der er allerede nu et varieret fugleliv i søerne, og de
eksisterende krat rummer nattergale og andre sangfugle.
Arealerne under tilgroning vil på lignende måde med tiden få
et varieret plante- og dyreliv, som man gennem etablering af
stier og udsigtspunkter vil kunne komme tæt på.

Vola ved Vejlevej

Beplantning
For at skabe både landskabelig og naturmæssig variation vil
der blive områder, som tilplantes, og områder som bevist
holdes åbne og fri for trævækst. Beplantningerne skal bl.a.
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medvirke til at skabe forbindelse mellem de enkelte
naturområder.
Tilplantning vil ske med løvtræer og –buske, som er
hjemmehørende i Danmark efter en beplantningsplan som også
tager hensyn til, at der skal friholdes for plantning inden for
beskyttelseslinier omkring åer og de største søer.
Grønne kiler/områder
Ud over det store, centrale naturområde i Kildeparken,
indarbejdes der også grønne bånd, som sikrer forbindelse fra
Kildepark-naturområdet til andre naturområder ved
Hedensted og Løsning. Det sker ved at udlægge ubebyggede
kiler i erhvervsområdet, hvor der kan opstå grønne zoner,
der kan fungere som spredningsveje for planter og dyr.
Det er i planen berammet, at de enkelte udstykninger i
Kildeparken bliver med lav bebyggelsesgrad, uindhegnede
og med et grønt præg, som kan understøtte nærheden til
naturområdet og naturkvaliteten i området.

Luftfoto af Vestre Ringvej

Planområdet rummer store rekreative værdier - noget som
nye borgere vægter højt i deres valg af bosted. Gennem en
fremsynet og nænsom planlægning, er det hensigten at alle
borgere også i fremtiden skal kunne få glæde af disse kvaliteter.
Bebyggelsernes karakter
Fælles friarealer skal anlægges efter en samlet plan og der vil
også her blive stillet krav om samlede bebyggelser af ensartet
karakter og materialer, så områderne fremstår som harmoniske
enheder.
Yderligere information:
Kommuneplantillæg nr 10 og strukturhæftet der beskriver
rammerne for planlægningen af Kildeparken mere detaljeret
kan ses på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk.

E45 afkørsel 58
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen, må ejendommene der er omfattet af planen i
følge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.

Forandringer skal følge planen
Eksisterende lovlig anvendelse

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i
sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i
planen.
Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen.

Dispensation

Afvigelse fra planen

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved en ny lokalplan.
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre
naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.
Ifølge § 47 i planloven kan byrådet ekspropriere private
ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelse af lokalplanen.
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål,
ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen
overtager den. Ifølge planlovens § 48 er der dog bestemte
forudsætninger, som skal opfyldes, før dette krav kan gøres
gældende.
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Anden planlægning iøvrigt

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE
PLANLÆGNING

Varmeforsyningsplan

Lokalplanlægningen sker indenfor de rammer, som
fremgår af regionplanen. F.eks. er regionale stier indtegnet
på kortbilag. endvidere vil bestemmelsern i
spildevandsplanen og vandforsyningsplanen blive lagt til grund.

Arkæologiske fund

Varmeforsyningsplanens bestemmelser indarbejdes i
rammebestemmelserne, ligesom affaldsplanen er udvidet til
at omfatte hele kommunen.
Ved nybyggeri i det åbne land og ved inddragelse af nye
områder i byzone søges arkæologiske interesser tilgodeset.
Vejle Museum orienteres som ansvarlig for undersøgelse
af fortidsminder.

Regionplan 2001
Regionplan 2001 - 2013 for Vejle Amt

Regionplan

Overensstemmelse mellem forslag til Regionplan 2005
og lokalplan
1.R.06

1.E.22

1.E.31
1.E.23

3.R.03
1.E.24

3.E.04

1.O.04

1.E.32

Areal der tages ind iforslag til Regionplan 2005 til
byudvikling

Det område Kildeparken ligger i er i Regionplanen omfattet
af de bestemmelser, der knytter sig til område med særlige
drikkevandsinteresser, hvilket som hovedregel udelukker
områdets anvendelse til for eksempel byudvikling.
Der har derfor fra starten af det samarbejde, der har
pågået mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt, været
opstillet den præmis for arbejdet, at inddragelsen af
området til erhvervsudvikling skal ses som et pilotprojekt,
hvor en række ganske særlige betingelser for områdets
anvendelse og erhvervsmæssige udbygning der opstilles.
Betingelser, som langt hen ad vejen skal udvikles som led i
projektet, idet et sådant projekt ikke har været afprøvet i
Danmark før.
Samtidig har det også været en fælles præmis, at området i
hele sin udformning skal have et meget synligt præg af
særligt erhvervsområde, hvor såvel udformning af
hovedstruktur, arkitektur og miljøindhold klart signalerer for
omverdenen, at der her er tale om et ganske særligt
planlægningsområde.
For begge parter har der derfor været enighed om, at
„Kildeparken“ vil være et markant udstillingsvindue for
„best practice“ på bæredygtig arkitektur og
miljøplanlægning, et område, der ville egne sig som „brand“
for såvel kommunen som amtet.

Kort som viser gravhøje i Kildeparken
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Området rummer desuden i dag en række naturområder, som
der tilsvarende har været enighed om ikke blot skal beskyttes,
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men som skal inddrages i udformningen af området, så
områdets fremtidige naturstruktur spiller med i det indtryk,
som området skal signalere over for omverden.

Signaturforklaring
Gravhøj
Dige



Lokalplanens afgrænsning

Med andre ord, at erhvervsområde Kildeparken markant
adskiller sig fra andre erhvervsområder også sådanne, hvor
almindelige skærpende bestemmelser for beskyttelse af
grundvand er på tale.
Vejle Amt har derfor taget området med til byudvikling i
Regionplan 2005.
Amtet skal ifølge museumslovens § 29 påse beskyttelsen af
sten- og jorddiger. Inden for lokalplanområdet ligger 160 m
jorddiger, som er gamle udskiftningsdiger fra før år 1800.
Disse jorddiger kommer til at ligge i lokalplanens grønne
områder og vil blive bevaret gennem denne lokalplan.
Der er registreret flere overpløjede gravhøje samt spor af
en oldtidsboplads beliggende indenfor lokalplanens område.
Oldtidsfundene vises på et kortbilag. På de dele af arealet
hvor der skal foretages jordarbejde foreslår Vejle Museum,
at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse for, at
afklare om der findes fortidsminder, der kræver en
arkæologisk undersøgelse i henhold Museumslovens § 27.

Kort som viser diger i Kildeparken

Kommuneplanen 2001
Signaturforklaring



Erhvervsformål

3.R.02

Offentlige formål

1.E.22

Boligformål
Rekreative formål

1.E.23

Kildeparken afgrænsning

1.E.31
1.E.14
3.E.03
3.R.03

1.R.20

3.E.04

1.E.24
1.R.14

1.O.02

1.O.04

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005.

1.E.32

1.B.16

1.B.12
1.R.11

Kommuneplan
I forbindelse med lokalplanen er kommuneplantillæg nr. 10
udarbejdet.
Lokalplanen omfatter rammeområde 1.E.23, 1.E.31,
1.E.34, 1.E.35, 1.E.36, 1.E.37, og 3.E.04 der i
kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde samt
rammeområde 1.R.20, 1.R.30, 1.R.31, 1.R.32, 3.R.03 og
3.R.04 der i kommuneplanen er udlagt til rekreativt
område.

Eksisterende kommuneplanrammer

Kommuneplantillæg nr. 10

Kommuneplanrammer
Erhvervsformål
Rekreative formål

Det belagte areal incl. bebyggelsen må maks. 50 procent af
grundarealet. Bygningerne må opføres i max. 3 etager og
min. 2 etager med en maksimal højde på 12 m.



1.E.31

1.E.23

1.E.34

1.R.30

3.R.03

1.E.36

1.R.20
1.R.31

1.E.35

3.E.04

1.E.37

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

3.R.04

1.R.32
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Områdeinddeling

I forbindelse med fastsættelse af
rammebestemmelser inddeles kommunen
i 6 områder, som vist på dette kort.
6 Korning

Kommuneplanrammer

Rammebestemmelserne fastsætter for de
enkelte dele af kommunen, hvad der skal
tages hensyn til ved udarbejdelse af mere
detaljerede lokalplaner.

2 Løsning
3 Øster Snede
4 Ølsted

1 Hedensted

5 Daugård

Kommunen inddeles i 6 områder

Kommunen inddeles i 6 områder og navngives efter den
største by i hvert område som følger:
1 - Hedensted
2 - Løsning
3 - Øster Snede
4 - Ølsted
5 - Daugård
6 - Korning
Områderne er yderligere opdelt i enkeltområder - rammer.

Eksempel:
Område 2.B.2 er et område i Løsning til boligformål,
som har nummer 2.
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En ramme vil typisk indeholde bebyggelse og /eller arealer,
som har eller ønskes at få ensartede træk. Disse rammer
er opdelt i følgende kategorier efter deres vigtigste
anvendelse:
B - Boligområde
C - Centerområde
E - Erhvervsområde
O - Offentligt område
R - Rekreativt område
L - Landsby (kompetenceområde)
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Erhvervsområdet Kildparken
Ved Gesagervej

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.39
1.E.35
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.23
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

Områdeafgrænsning

25%
50%
3
12 m

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad stikveje til Vestre
Ringvej når denne er etableret, og
tilladte overkørsler til Gesagervej skal
herefter nedlægges.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs Gesagervej og den
interne fordelingsvej, samt anføres
bestemmelser om at byggeliniearealet
skal tilsås med græs og tilplantes med
fritstående træer og buske, med henblik
på at opnå en mere attraktiv indkørsel
fra motorvejen til Hedensted by.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179
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Erhvervsområdet Kildparken ved
motorvej E45
Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet.
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.39
1.E.35
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.31
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

25%
50%
3
12 m

Områdeafgrænsning

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
forsyningsvej med tilslutning til
Gesagervej når denne er etableret.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs Gesagervej og den
interne fordelingsvej, samt en byggelinie
på 80 m fra vejmidte ved motorvej E45.
Der anføres bestemmelser om at
byggeliniearealet skal tilsås med græs
og tilplantes med fritstående træer og
buske, med henblik på at opnå en
attraktiv erhvervspark.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i

byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179
.
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DECEMBER 2005

REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Erhvervsområdet Kildeparken

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.39
1.E.35
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.34
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Områdeafgrænsning

Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

25%
50%
3
12 m

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
fordelingsvej med tilslutning til Vestre
Ringvej når denne er etableret.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs den interne
fordelingsvej, samt anføres
bestemmelser om at byggeliniearealet
skal tilsås med græs og tilplantes med
fritstående træer og buske, med henblik
på at opnå en attraktiv erhvervspark.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Erhvervsområdet Kildeparken
Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

25%
50%
3
12 m

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.39
1.E.35
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.35
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Områdeafgrænsning

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
fordelingsvej med tilslutning til Vestre
Ringvej når denne er etableret.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs den interne
forsyningsvej, samt anføres
bestemmelser om at byggeliniearealet
skal tilsås med græs og tilplantes med
fritstående træer og buske, med henblik
på at opnå en attraktiv erhvervspark.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Erhvervsområdet Kildeparken
Ved Gesagervej

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.39
1.E.35
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.36
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

Områdeafgrænsning

25%
50%
3
12 m

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
fordelingsvej med tilslutning til Vestre
Ringvej når denne er etableret, og
tilladte overkørsler til Gesagervej skal
herefter nedlægges.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs Gesagervej, Vestre
Ringvej og den interne fordelingsvej,
samt anføres bestemmelser om at
byggeliniearealet skal tilsås med græs
og tilplantes med fritstående træer og
buske, med henblik på at opnå en mere
attraktiv indkørsel til Hedensted by.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Erhvervsområdet Kildeparken
Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IThuse, IT-værksteder, IT-højskoler, callcentre med mobiltjenester,
videokommunikation, trådløsteknologi
m.m, E-handelshus, multi-mediehus,
arkiver, naturcenter, offentlige kontorer,
rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal
angives hvilke erhvervstyper, der gives
mulighed for i området i henhold til Bilag
B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Byggemuligheder
max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

25%
50%
3
12 m

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
1.E.38
3.R.04
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rammekort:1.E.37
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Områdeafgrænsning -

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
fordelingsvej med tilslutning til Vestre
Ringvej når denne er etableret.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra
eks. vejskel langs den interne
forsyningsvej, samt anføres
bestemmelser om at byggeliniearealet
skal tilsås med græs og tilplantes med
fritstående træer og buske, med henblik
på at opnå en attraktiv erhvervspark.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening se de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Erhvervsområdet Kildeparken ved
motorvej E45

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Anvendelse
Erhverv - videnstunge virksomheder,
kultur- og uddannelses- og
forskningsinstitutioner, som f.eks. IT-huse,
IT-værksteder, IT-højskoler, call-centre med
mobiltjenester, videokommunikation,
trådløsteknologi m.m, E-handelshus, multimediehus, arkiver, naturcenter, offentlige
kontorer, rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m,
Områdetype 2 - se de generelle rammer.
Ved udarbejdelse af lokalplan skal angives
hvilke erhvervstyper, der gives mulighed for
i området i henhold til Bilag B.
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen på
bilag C.
Området ligger i etape 1 af Kildeparken
Indragelse af dette område til erhvervsformål
kan kun ske ved en særlig aftale med Vejle
Amt om sikring af drikkevandet
Byggemuligheder

Rammekort:3.E.04
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Områdeafgrænsning

max. bebygget grundareal:
max. belægningsprocent incl.
bebygget areal:
max. etageantal:
max. bygningshøjde:

25%
50%
3
12 m

Miljø/Teknisk forsyning
Ny bebyggelse skal forsynes med
naturgas.Det skal sikres, at adgang til
området skal ske ad den interne
fordelingsvej med tilslutning til Gesagervej
når denne er etableret.
Der pålægges byggelinier på 20 m fra eks.
vejskel langs den interne fordelingsvej,
samt en byggelinie på 80 m fra vejmidte
ved motorvej E45. Der anføres
bestemmelser om at byggeliniearealet skal
tilsås med græs og tilplantes med
fritstående træer og buske, med henblik på
at opnå en attraktiv erhvervspark.
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal
planen indholde bestemmelser til
imødegåelse af grundvandsforurening - se
de generelle rammer.
Zoneforhold
Området er beliggende i byzone.
Lokalplan/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplan nr. 179

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Rekreativt område i Kildeparken

Anvendelse

Rekreative formål
faunapassage

Byggemuligheder
Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03 1.R.20
1.E.36
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.

Zoneforhold

Rammekort:1.R.20
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Områdeafgrænsning

Området er beliggende i landzone og
skal ved udarbejdelse af lokalplaner
fastholdes i landzone.

Lokalplaner/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Rekreativt område i Kildeparken

Anvendelse

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03 1.R.20
1.E.36
1.R.31
1.E.35
3.E.04
1.E.39
1.E.37
3.R.04
1.E.38 1.E.40
1.R.34
3.E.06 3.E.07

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Rekreative formål
Faunapassage

Byggemuligheder
Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt
område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet

Rammekort:1.R.30
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.

Områdeafgrænsning
Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og
skal ved udarbejdelse af lokalplaner
fastholdes i landzone.

Lokalplaner/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005

HEDENSTED KOMMUNE
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Rekreativt område i Kildeparken
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Byggemuligheder
Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt
område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03 1.R.20
1.E.36
1.R.31
1.E.35 1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og skal
ved udarbejdelse af lokalplaner fastholdes i landzone.
Lokalplaner/byplanvedtægt

Rammekort:1.R.31
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179
Områdeafgrænsning
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Rekreativt område i Kildeparken
Anvendelse

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03 1.R.20
1.E.36
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

Rekreative formål
Fritidsformål så som put and take sø. Der
kan dog ikke etableres flere put and take
søer end den eksisterende. Søn til put
and take fiskeri kan ikke udvides.
Byggemuligheder

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt
område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og skal
ved udarbejdelse af lokalplaner fastholdes i landzone.

Rammekort:1.R.32
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Lokalplaner/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179

Områdeafgrænsning

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005
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REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

Rekreativt område i Kildeparken

Anvendelse

Rekreative formål
faunapassage

Byggemuligheder
Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03
1.E.36
1.R.20
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.
Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.

Rammekort:3.R.03
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og

Områdeafgrænsning

skal ved udarbejdelse af lokalplaner
fastholdes i landzone.

Lokalplaner/byplanvedtægt
Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179
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Rekreativt område i Kildeparken
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål

1.E.31
1.E.23
1.E.34
1.R.30
3.R.03 1.R.20
1.E.36
1.R.31
1.E.35
1.E.39
3.E.04
1.E.37
3.R.04
1.E.38
1.E.40
3.E.06 3.E.07

Byggemuligheder
Området må ikke bebygges, bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse som rekreativt
område.
Der skal sikres areal til stiforbindelser i
området.

1.R.34

1.R.32
1.R.33
1.E.32
1.E.41

Indragelse af dette område til
erhvervsformål kan kun ske ved en særlig
aftale med Vejle Amt om sikring af
drikkevandet
Anvendelsen og indretningen af området
skal iøvrigt overholde Kildeparkaftalen
på bilag C.
Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og skal
ved udarbejdelse af lokalplaner fastholdes i landzone.
Lokalplaner/byplanvedtægt

Rammekort:3.R.04
Kommuneplan for Hedensted 2001-2013

Inden for området er vedtaget:
Lokalplanforslag nr. 179

Områdeafgrænsning
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Andre lokalplaner

Byrådet vedtog på sit møde d. 03.12.1990 Lokalplan 73
for et område.

Ophævelse af lokalplan 72

Med Byrådets endelige vedtagelse og bekendtgørelse af
lokalplan 179 ophæves lokalplan 73 for området omfattet af
Lokalplan 179.

Kloakering

Lokalplanområdet er ikke indeholdt i Spildevandsplanen for
Hedensted Kommune. Der udarbejdes derfor et tillæg til
spildevandsplanen.

Signaturforklaring
Grunde



Rekreativt areal
§3 fredet egn
§3 fredet mose

Regnvandsbassin
Lokalplanens grænse

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Etape 2

Etape 3

Ny bebyggelse skal separatkloakeres.
Der etableres etableres regnvandsbassiner indenfor
lokalplanens område. Regnvandsbassinerne skal udføres
med en tæt membran. Regnvandsbassinerne skal så vidt
muligt tilpasses terræn og udformes så de får et så naturligt
præg som muligt. Bassinerne må ikke hegnes.
Tagvand skal i så vidt muligt omfang nedsives indenfor
lokalplanens område.
Lokalplanområdet er omfattet af Hedensted Kommunes
affaldsplan og har dagrenovation.

Renovation og genbrug

Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for
Hedensted Kommune og er forsynet med naturgas.

Varmeforsyning

Ny bebyggelse skal forsynes med naturgas.
Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra Hedensted
Vandværk

Vandforsyning
Byzone
Signaturforklaring
Areal i byzone
Areal der overføres
til byzone
Areal i landzone

En del af lokalplanens område er beliggende i byzone.
Lokalplanens resterende område ligger i landzone, hvoraf
en del overføres til byzone og resten fastholdes i landzone
som vist på kortbilag 2. I alt overføres ca. 40 ha til byzone.
Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet
er deponeret affald eller er sket forurening af jorden.Området
er ikke kortlagt som jord forurenet.

Jordforurening

Servitutter
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Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste
servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder.
Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler
eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det
kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
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vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker
det pågældende område.

Tilladelse fra anden myndighed

Arkæologiske fund:
Jordfaste fortidsminder ( bo- og gravpladser, kulturlag og
lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring
af kultur- og naturarven (lov nr. 473 af 7 juni 2001 §§ 2329).
Hvis der ved anlægsarbejde findes fortidsminder, skal
arbejdet straks standses, og der skal rettes henvendelse til
Vejle Museum. Idet omfang fortidsmindet berøres af
anlægsarbejde, kan Kulturarvsstyrelsen kræve arbejdet
standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført.
Forudgående prøvegravning kan forebygge standsning af
anlægsarbejde.

Vejle Museum

Landbrugspligt:
Lokalplanens område er i landzone og underlagt
landbrugspligt. Inden for lokalplanens område må der
derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold,
før Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri har
godkendt, at landbrugspligten ophæves på arealet.*

Arkæologiske fund
Fortidsminder

Landbrugspligt
Landbrugspligt

*Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med
Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af
udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, landbrug og
fiskeri kan i forbindelse med ophævelse af
landbrugspligten stille betingelser i medfør af
landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller
afhændelse af ejendommens øvrige jorder til
sammenlægning med anden landbrugsejendom.
Særlige drikkevandsintersser:
Inden for området med særlige drikkevandsinteresser, som
er vist på kortbilag 10, må der ikke placeres virksomheder,
der medfører risiko for forurening af grundvandet.
Til virksomheder eller anlæg, kan der i medfør af bl.a.
miljøbeskyttelsesloven stilles særlige krav til beskyttelse af
grundvandet. Ved byggetilladelse til bygge- og
anlægsarbejder samt ved tilladelser til byggemodning og
anlæg af veje inden for området med særlige
drikkevandsinteresser, vil der efter bl.a.
miljøbeskyttelseslovens regler blive stillet særlige vilkår for
at sikre mod forurening af grundvandet.
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Fredninger:
På kortbilaget der viser fredninger i området, angiver den
røde ramme den ydre projektgrænse, mens den gule
skravering angiver den planlagte naturdel inden for
projektgrænsen. I det her omtalte erhvervsområde findes 2
søer (hver ca. 100 m2) itilknytning til en §3 beskyttet eng
med et samlet areal på ca. 3100 m2. Yderligere 3
beskyttede søer ligger inden for området: sø (1) på ca. 300
m2; sø (2) på ca. 250 m2 og sø (3) på ca. 3100 m2. Lidt
mere end halvdelen af det her omtalte erhvervsareal er i
regionplanen udlagt som ny natur eller økologisk
forbindelseslinie.
Eng og søer bibeholdes som naturområder i
erhvervsområdet. Hvis ikke dette er muligt, eller kun muligt
i begrænset omfang, skal der etableres erstatningsbiotoper
indenfor projektområdet og så vidt muligt uden for de
planlagte naturområderne (angivet med gult) svarende til de
der fjernes.
De planlagte regnvandsbassinerne bør etableres således at
de får et så naturligt præg som muligt, dvs. fladt anlagt og
uden hegning eller uregelmæssige bredder.

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanens område skal ske fra
Gesagervej og fra Vestre Ringvej til de interne fordelingsveje
i området.Ingen bebyggelse må have udkørsel til Gesagervej
eller til Vestre Ringvej. Stiforbindelser i området skal hænge
sammen med de kommende stiforbindelser i resten af
Kildeparken.
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GENERELLE RAMMER*
(*uddrag fra Kommuneplanen for Hedensted Kommune
2001-2013)
De generelle rammer er et uddrag fra den gældende
Kommuneplans generelle rammer.
Kommuneplanen angiver de overordnede rammer for
lokalplanlægningen i hele kommunen. De generelle
rammer er således kun gældende for de områder i
kommunen, hvor de følgende nævnte forhold, så som
områder med risiko for støjproblemer, områder med særlige
drikkevandsinteresser og områder med fredninger etc. gør
sig gældende.

De generelle rammer er et uddrag fra den gældende
Kommuneplans generelle rammer .
Kommuneplanen angiver de overordnede rammer for
lokalplanlægningen i kommunen.
I lokalplanens bestemmelser fastsættes de mere
detaljerede bestemmelser for anvendelsen af et
område.

I lokalplanens bestemmelser fastsættes de mere
detaljerede bestemmelser for anvendelsen af et område. Disse
bestemmelser er kun gældende for det område lokalplanen
dækker. Hvis der er forhold nævnt i de
gennerelle rammer som gør sig gældende for denne
lokalplans område, vil de være beskrevet i denne
lokalplans bestemmelser.
Denne lokalplans bestemmelser ses længere omme i
nærvæernde lokalplan.

STØJFØLSOM ANVENDELSE
Støjfølsom anvendelse

Hvor der er risiko for støjproblemer, primært ved
erhvervsområder, langs jernbaner og overordnede
veje, vil der i nye lokalplanområder blive optaget
bestemmelser herom i lokalplanen, jfr. regionplanens
retningslinier (7.4.1-7.4.5).
Jernbaner

Overordnede veje

Langs overordnede veje skal det så vidt muligt sikres
at det beregnede ækvivalente støjniveau ikke overstiger 55
dB(A) i hele det støjfølsomme område ved udlæg af områder
til støjfølsom anvendelse i nye lokalplaner. Ved huludfyldning
i sammenhængende bymæssig bebyggelse
og mindre byfornyelse, hvor ovenstående ikke kan op-fyldes
i hele området, kan det accepteres, at støjgrænse-værdien
på 55 dB(A) kun opfyldes på boligernes primære
opholdsarealer og på mindst een af hver boligs facader.

OMRÅDER MED SÆRLIGE DRIKKEVANDSINTERESSER OG INDVINDINGSOPLANDE.
I områder med særlige drikkevandsinteresser må der som
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hovedregl ikke ske udlæg af nye områder til byudvikling
(boligområder, erhvervsområder m.v.). Undtaget herfra er
udlæg til sådanne anvendelser, som med sikkerhed ikke kan
true grundvandet (for eksempel grønne områder, skov og
lignende.). Endvidere må der i områder med særlige
drikkevandsinteresser ikke tillades placeret anlæg, erhverv,
aktiviteter eller arealanvendelse, der kan true grundvandet.
Arealanvendelse der sikrer godt grundvand, skal fremmes.
Kildeparken ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser og arealerne er blevet inddraget til
byvækst på ganske særlige betingelser der beskytter
grundvandet mod forurening og fremmer en arealanvendelse
der sikrer godt grundvand.
Disse betingelser er fastsat i en særlig aftale der er indgået
mellem Vejle Amt og Hedensted Kommune. Aftalen omhandler
særlige betingelser for anvendelsen af Kildeparkens område
og særlige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre grundvandet
mod forurening. Aftalen mellem Vejle Amt og Hedensted
kommune kaldes Kildeparkaftalen.
Kildeparkaftalen indeholder bestemmelser der fastlægger
retningslinjer for følgende:

·

Særlige forhold ved køb, salg, udvidelse og ændret
anvendelse af eksisterende bygninger

·

Hvilke typer af virksomheder og anlæg der kan
etablere sig i området (se bilag 1)

·

Krav til områdets indretning, vedligeholdelse og drift
for at forebygge forurening af jord og grundvand

·
·
·
·

Krav ved byggemodning
Krav til byggematerialer (se bilag 2)
Hyppighed og omfang for miljøtilsyn
Information ved kommunalt salg af ejendomme

Kildeparkaftalen sikres gennem servitutter tinglyst på hver
enkelt ejendom
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I forbindelse med inddragelsen af arealerne i Kildeparken til
byvækst er der udarbejset et kommuneplantillæg nr 10 til
kommuneplanen 2001-2013 for Hedensted kommune.
I dette kommuneplantillæg er der tilføjet særlige rammer for
Kildeparken, idet den er beliggende i et område med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsopland. I
kommuneplantillæget er der udarbejdet et bilag B, som
fortæller hvilke typer af virksomheder, der kan etableres i
Kildeparken, samt et bilag C der fortæller hvordan
Kildeparkens område skal anvendes, udbygges og indrettes.
Der henvises iøvrigt til Kildeparkaftalen, som kan ses på
Hedensted kommunes hjemmeside sidst i september 2005.

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005

HEDENSTED KOMMUNE

37

REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

OMRÅDER UDLAGT TIL ERHVERV
Erhvervsområder og støj

Ved lokalplanlægning af nye erhvervsområder anvendes
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 „Ekstern støj fra
virksomheder“. Det angives i lokalplanen, hvilke område-typer,
der indgår i lokalplanen.
I områdetype 1 må der ikke placeres boliger.
Områdetype 1

Tidsrum

Man-Fredag

Man-Fredag

Alle dage

Kl. 7.00-18.00
Lørdag
KL. 7.00-14.00

Kl. 18.00-22.00
Lørdag
Kl. 14.00-22.00
Søn- og helligdage
Kl. 7.00-22.00

KL. 22.00-7.00

Områdetyper
1. Erhvervs- og Industriområde.

70

70

70

2. Erhvervs- og industriområde
med forbud mod generende virksomhed.

60

60

60

3. Område for blandet bolig og
erhvervsbebyggelse centerområder, m.m.

55

45

40

4. Etageboligområde.

50

45

40

5. Boligområder for åben og lav
boligbebyggelse.

45

40

35

40

35

35

6. Sommerhusområder og offentligt
tilgængelige rekreative områder.

Skema med angivelse af det
maksimale støjniveau
Områdetype 2

I områdetype 2 kan der i konkrete tilfælde gives tilladelse
til at indrette en bolig, hvis det kan dokumenteres, at
virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for
normal arbejdstid er en person i virksomhedens
umiddelbare nærhed (portnerbolig). Ved nærmeste
eksisterende bolig vil kravet til støjniveau blive skærpet til
områdetype 3 niveau.
I områdetype 3, der fortrinsvis er udlagt til let industri,
lager, håndværks- og værkstedsvirksomheder,vil der
kunne etableres tilknyttede boliger til virksomhedsindehaverne.
I området ved DAKA i Løsning og i Hedensted Syd
udlægges arealer til virksomheder med særlige
beliggenhedskrav.
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OMRÅDER MED FREDNINGER
Lokalplaner for arealer, der er omfattet af fredninger,
naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier,
kirkeomgivelsesbeskyttelse og naturbeskyttelseslovens
bestemmelse i §§ 3 og 4 om beskyttede naturtyper (søer,
vandløb, heder, moser, strandenge og sumpe, enge og overdrev
og sten- og jorddigero.lign.) vil der blive fastsat bestemmelser
om følgende:
I fredningskendelse for Daugård Strand er udlagt et areal til
fritidsformål. For arealets anvendelse kan der
udarbejdes landzonelokalplan.
EF-fuglebeskyttelsesområder
Ved Vejle Fjord er udpeget et EF-fuglebeskyttelses-område.
Kirkeomgivelser
Inden for beskyttelseszoner omkring landsbykirkerne må kun
opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., såfremt det kan
påvises, at hensynet til kirkernes landskabelige
beliggenhed eller samspil med landsbymiljøet ikke
tilsidesættes.
Kystnærhedszone
Ved arealudlæg indenfor 3 km fra kysten skal der i
lokalplanlægningen redegøres for bebyggelse og anlægs visuelle
virkning på omgivelserne, og der skal anføres begrundelse,
hvis der tillades bygningshøjde på over 8,5 m.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING I
ØVRIGT
Lokalplanlægningen sker i øvrigt inden for de rammer,
som fremgår af regionplanen. F.eks. er regionale stier indtegnet
på kortbilag. Endvidere vil bestemmelser i spildevandsplanen
og vandforsyningsplanen blive lagt til grund.
Varmeforsyningsplanens bestemmelser indarbejdes i
rammebestemmelserne, ligesom affaldsplanen er udvidet til at
omfatte hele kommunen.
Ved nybyggeri i det åbne land og ved inddragelse af nye
områder i byzone søges ærkæologiske interesser
tilgodeset. Vejle Museum orienteres som ansvarlig for
undersøgelse af fortidsminder.
DECEMBER 2005
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Planloven

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11.
september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område:

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

§1

Lokalplanens formål er at sikre:
at lokalplanens delområde A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1,
D2, E1, E2, F1, F2, G, og H udlægges til erhvervsområde
samt,
at lokalplanens delområde A3, C3 og C4 udlægges til
rekreativt område med plads til regnvandsbassiner samt,
at lokalplanens delområde I1, I2, og I3 udlægges til
rekreativt område samt,
at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsfunktioner
efter principperne i Strukturplan for Kildeparken ved
Hedensted samt,
at sikre at der udlægges arealer til veje og stier samt
grønne bælter langs overordnede veje og stier efter
principperne i strukturplanen for Kildeparken samt,
at sikre at de grønne arealer, vej- og parkeringsanlæg og
opholdsarealer etableres og fremtræder i høj kvalitet og
med ens belægning, belysning, træer og beplantning, så
området fremtræder med et samlet harmonisk udstykning
efter principperne i strukturplanen for Kildeparken samt,
at fastlægge retningslinier for sammenhængende overordnet
beplantning af grønne bælter og områder på de enkelte
grunde, langs veje og stier og af fælles friarealer efter
principperne i strukturplanen for Kildeparken samt,
at sikre at området disponeres og bebygges således, at der
opnås et smukt helhedsindtryk i facader og skiltning m.v. så
området fremtræder præsentabelt fra de overordnede veje
samt,
at sikre et attraktiv erhvervsområde, der fremstår som en
samlet erhvervspark med et pænt og præsentabelt
helhedsindtryk og med et attraktivt facadeforløb mod E45
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til virksomheder med funktioner inden for administration
samt,
at sikre en bebyggelse af høj kvalitet, standard og i en
nutidig arkitektur i overensstemmelse med principperne i
Strukturplan for Kildeparken for, at sikre smukkere
erhvervsområder, så bebyggelsen og udendørsarealerne
gennem valg af materialer, farver og udformningen indgår i
en harmonisk helhed for området og omgivelserne samt,
at sikre at anvendelsen af lokalplanens område ikke
forurener områdets grundvandsressourcer samt,
at overføre en del af lokalplanens område fra landzone til
byzone.

§2

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG
ZONESTATUS
Stk. 1.
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag
nr. 1, matrikulære forhold.
Stk. 2.

Lokalplanen omfatter matrikel nr.:
12a, 12b, 26, 7000d
Båstrup By, Ø. Snede.
5i, 7g, 7000f
Gammelsole By, Ø. Snede.

2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c, 7000a, 7000c
Gesager, Hedensted.
13, 7000i
Ø. Snede By, Ø. Snede.
1c,1d,1dd,1l,1u,2b,2o,2r,2s,2t,2v,
3ae,3ag,3ah,3k,3o,4b,4f,4l,
Årup, Hedensted.
Som vist på kortbilag nr. 1.

Stk. 3.
Alle parceller, der efter 18.02.2005 udstykkes
fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område, er
ligeledes omfattet af lokalplanen.
Stk. 4.
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byzone. Lokalplanens resterende område ligger i landzone,
hvoraf en del overføres til byzone og resten fastholdes i
landzone som vist på kortbilag 3. I alt overføres ca. 40 ha
til byzone.

§ 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE
Stk.1.
Lokalplanens delområder A1, A2, B1, B2,
C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G, og H må kun
anvendes til erhvervsformål, og til offentlige og private
institutioner f.eks. til undervisning som kursusvirksomhed
m.v. Delområderne må kun anvendes til erhvervstyper som
angivet på liste på bilag 1.
Helt overordnet kan produktions- og service virksomheder,
der opbevarer og anvender kemiske stoffer, herunder olieog benzinprodukter ikke etablere sig i området. Området er
forbeholdt videnstunge virksomheder, administration,
kultur- og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som
f.eks. IT-huse, IT-værksteder, IT-højskoler, call-centre
med mobiltjenester, videokommunikation, trådløs teknologi
m.m., E-handelshus, multimediehus, arkiver, naturcenter,
offentlige kontorer, rådgivende firmaer, hoteller/
konferencecentre, m.m. Der må ikke etableres
dagligvarebutikker i områderne eller drives handel med
daglig- eller udvalgsvarer inden for områderne.
Erhvervstyper, der ikke er nævnt på listen, kan ansøge om
at blive optaget på positiv-listen, med henblik på at opnå
tilladelse fra Hedensted Kommune til at etablere sig i
området, såfremt det kan godtgøres, at virksomhedstypen
ikke udgør en trussel mod grundvandet.
Stk.2.
Lokalplanens delområder A3, C3 og C4 må
kun anvendes til grønne områder med regnvandsbassiner
som vist på kortbilag 4. Der må etableres adgangsvej til
regnvandsbassinernes vedligeholdelse.
Stk.3.
Lokalplanens delområder I1, I2, og I3 må kun
anvendes til rekreativt område som grønne områder og
naturcenter. Der må etableres mindre tekniske anlæg
indenfor området. I forbindelse med etapedelingen af
Kildeparken kan der etableres midlertidige vendepladser
indenfor området.
Stk. 4.
Der må ikke etableres virksomheder der har
behov for udendørs oplag af nogen art indenfor
lokalplanens område.
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§3

Erhvervsformål
Inden for området med særlige drikkevandsinteresser
vil der efter miljøbeskyttelseslovens
regler blive stillet særlige krav
om grundvandsbeskyttelse til bl.a. udendørs
befæstelser, afløbsforhold og opbevaring af
kemikalier og affald m.v.
Endvidere vil hver virksomhed blive vurderet
konkret med udgangspunkt i de til enhver tid
gældende miljøretningslinier.
Bilga 1. viser listen over virksomheder der må etableres
i Kildeparken

Regnvandsbassiner

Rekreative formål
Mindre tekniske anlæg

Ingen udendørs oplag
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Stk. 5.
Der må ikke etableres nogen form for
udendørs oplag indenfor lokalplanens område

Udendørs oplag

Olie og benzintanke

Stk. 6.
Der må ikke etableres olie- og benzintanke
eller andre beholdere på virksomheder indenfor
lokalplanens område.

vaskeplads

Stk. 7.
Traditionelle vaskepladser for f.eks.
motorkøretøjer må ikke etableres indenfor lokalplanens
område.
Stk. 8.
Der må indenfor området kun udøves
virksomhed, som ikke medfører miljømæssige gener i form
af støj, røg, lugt eller rystelser m.m.

støj

Stk. 9.
Grunde der udstykkes med facade mod
motorvejen E45, Gesagervej og Vestre Ringvej må kun
anvendes til virksomheder med udpræget facadebehov.

Udstykning

Delområde D1 og D2:
Stk. 10.
Delområde D1 og D2 må anvendes til grønt
forareal ved Motorvej E45 med beplantning efter
principperne i strukturplanen for Kildeparken og som vist
på principskitse 1 og kortbilag 13.

Forarealer

Stk. 11.
Der må ikke etableres nogen form for skiltning
og reklamering i områderne D1 og D2, udover de i §9 stk
14-18 nævnte skilte og flag.

Skiltning

Delområde E1, E2, F1 og F2:
Stk. 12.
Delområde E1 og E2 må anvendes til grønt for
areal med beplantning samt til vej og sti efter principperne i
strukturplanen for Kildeparken og som vist på principskitse 2
og kortbilag 5. Inden for delområde E2 ligger en boring til
Hedensted Vandværk, omkring boringen skal der være en
beskyttelseszone på 10 m. Der skal endvidere være en
minimum afstand på 10 meter mellem boringen og vejanlæg.

Forarealer

Skilte

Stk.13.
Der må ikke etableres nogen form for skiltning
og reklamering i områderne E1, E2, F1 og F2, udover de i
§9 stk. 14-18 nævnte skilte og flag.
Delområde G og H:
Stk. 14.
Delområde G og H må anvendes til grønt for
areal med sti og beplantning ved henholdsvis Gesagervej og
Vestre Ringvej. Beplantning skal ske efter principperne i
strukturplanen for Kildeparken og som vist på principskitse

Forarealer
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3 og kortbilag 5.
Stk. 15.
Der må ikke etableres nogen form for skiltning
og reklamering i område G og H, udover de i §9 stk. 14-18
nævnte skilte og flag.
Delområde I1, I2 og I3:
Stk. 16.
Delområderne I1, I2 og I3 må kun anvendes til
rekreative områder så som grønt område og som
naturområde af særlig værdi. Indenfor delområderne ligger
boringer til Hedensted Vandværk, omkring boringerne skal
der være en beskyttelseszone på 10 m og der gives
mulighed for etablering af nye boringer inden for
delområderne som vist på kortbilag 10.

Rekreative områder

Stk. 17.
I delområde I3 kan den eksisterende Put and
Take sø fortsætte. Der kan ikke etableres nye put and take
søer eller foretages en udvidelse af den eksisterende sø
inden for området.

Put and take sø

Stk. 18.
Delområderne må ikke bebygges bortset fra
mindre bygninger, der er nødvendige for områdernes
anvendelse som rekreative områder. Indenfor områderne
kan desuden etableres stiforbindelser som vist på kortbilag
5 og efter principperne i Strukturplan for Kildeparken.

bebyggelse

skiltning

Stk. 19.
Der må ikke etableres nogen form for skiltning
og reklamering i områderne I1, I2 og I3 undtaget herfra er
dog skiltning vedrørende stier og naturforhold.

§4

§ 4 UDSTYKNING

Udstykning

Stk. 1.
Udstykning af grunde til bebyggelse må kun
ske efter retningslinierne som vist på udstykningsplanen på
kortbilag 6 og principskitse 5 samt efter principperne i
Strukturplan for Kildeparken. Yderligere udstykning må
ikke finde sted.
Stk. 2.
I delområde A1, A2, B1, B2, C1 og C2 skal
området udstykkes i parceller med byggefelter på minimum
50 meters bredde. Som vist på pincipskitse 5 og kortbilag
6.
Stk. 3.
Lokalplanens delområder A1, A2, B1, B2,
C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G, og H skal udstykkes
til erhvervsformål.
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§ 5 VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD

§5

Stk.1.
Der udlægges areal til følgende nye veje og
stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 5. Veje og
stier udlægges i en bredde som angivet nedenfor:
Vejen A-B, udlægges i en bredde af 12 m.
Vejen C-D, udlægges i en bredde af 12 m.
Stierne a-b, c-d, e-f, g-h, i-j , k-l, m-n, o-p, q-r og s-t
etableres som grusstier i en bredde af 2 m.

Vej og sti

Stk. 2.
Veje og stier skal placeres og udformes efter
retningslinierne i den viste plan på kortbilag 5, samt de på
principskitse 8, 9, 10 og 11 viste snit i områdets veje og
efter principperne i Strukturplan for Kildeparken.

Retningslinier

Stk. 3.
Den interne fordelingsvej A - B udlægges og
udformes i princippet som vist på kortbilag 5, 7 og
principskitse 2. Den interne fordelingsvej udlægges i 12 m
bredde.
Stk. 4.
Den interne fordelingsvej C - D udlægges og
udformes i princippet som vist på kortbilag 5, 7 og bilag 3..
Den interne fordelingsvej udlægges i 12 m bredde.
Ingen vejadgang til

Stk. 5.
Ingen bebyggelse må have vejadgang fra
Gesagervej eller fra Vestre Ringvej.
Stk. 6.
Bebyggelsen i delområderne A1, A2 skal have
vejadgang fra den interne fordelingsvej A-B. Der må kun
etableres en indkørsel/overkørsel til hver parcel som vist på
principskitse 5.

Vejadgang

Vejadgang fra interne fordelingsveje

Stk. 7.
Bebyggelsen i delområderne B1, B2, C1 og
C2 skal have vejadgang fra den interne fordelingsvej C-D.
Der må kun etableres en indkørsel/overkørsel til hver parcel
som vist på principskitse 5.
Stk. 8.
Udendørs arealer til parkering, kørsel, af- og
pålæsning, håndtering af råvarer, færdigvarer, mv. skal
udføres som tæt belægning, som beskrevet under
nedenstående stk. 9, 10 og stk. 11. Endvidere skal alle
arealer omkranses af kantsten og afvandes til regnvandseller fælleskloaksystem. For at forebygge nedsivning ved
uheld e.l., skal der være et tilstrækkeligt fald på
belægningen mod kloak.

Parkering

Stk. 9.
AB.
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Stk. 10.
Hvor der er tung trafik med stor belastning og
friktion fra lastvogne e.l., eller hvor der er et stort slid på
belægningen, skal belægningen udføres som en forstærket
belægning af hensyn til belægningens holdbarhed.
Stk. 11.
Den forstærkede belægning skal udføres med
låsesten (f.eks. SF-sten) med tætte fuger (fugesand e.l.), og
der skal etableres en impermeable kemikalieresistent
membran under låsestenene. Membranen skal etableres
efter leverandørens anvisninger. Hvis bærelaget mellem
belægningen og membranen skal afvandes, skal vandet
ledes til regnvandskloak, evt. via inspektionsbrønd.
Belægningen kan også udføres som asfalt-belægning med et
specielt forstærket og/eller kemikalieresistent slidlag.
Stk. 12.
I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der
på egen grund indenfor byggefeltet reserveres tilstrækkeligt
areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden
kan få behov for. svarende til minimum 1 parkeringsplads
pr. ansat med tillæg af min. 25 %. Parkering kan etableres
som p-kælder. Ramperne hertil skal anlægges indenfor
byggefeltet.
Parkeringspladser etableres som udgangspunkt efter
følgende regler:
• l parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til administrative
formål.
Stk. 13.
Interne vejanlæg, læsseramper og
parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens
facadelinie og henholdsvis motorveje E45, Gesagervej og
Vestre Ringvej. Parkering skal så vidt muligt placeres foran
bebyggelsen mod de interne fordelingsveje, i en indre gård
eller i en p-kælder se principskitse 7. Hvor
parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der
etableres afskærmning i form af murværk eller beplantning
således at parkerede biler mv. ses mindst muligt fra
motorvejen. Mure og beplantning til afskærmning skal
harmonere med den øvrige bebyggelse i materialevalg og
udformning. Parkeringsarealers placering og omfang skal
godkendes af kommunen.

Slid på belægning

Forstærket belægning

Parkeringspladser

parkeringsarealer

Stk. 14.
Indenfor lokalplanens område skal veje, stier,
parkeringsarealer og beplantning ren og vedligeholdes efter
nærmere retningslinier godkendt af Hedensted kommune.
Offentlig veje og stier ren- og vedligeholdes af Hedensted
kommune. For det øvrige lokalplanområde ren- og
vedligeholdes veje, stier, parkeringsarealer og beplantning i
enhver henseende af den enkelte grundejer.
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Stk. 15.
Der skal etableres private fælles stier indenfor
lokalplanområdet med en beliggenhed som vist på kortbilag
5 og principskitse 2, 3 og 4. Stierne skal anlægges og renog vedligeholdes af den enkelte grundejer.

Stier

Beplantningsprincipper

Stk. 17.
Langs følgende veje pålægges byggelinier, som
vist på kortbilag 8:
Motorvejen E45, 80 m vejbyggelinie målt fra vejmidte.
Gesagervej, 20 m byggelinie målt fra vejskel.
Vestre Ringvej, 20 m byggelinie målt fra vejskel.
Interne fordelingsveje A-B og C-D, 20 m byggelinie målt
fra vejskel.
Der må på arealet mellem vej og byggelinie ikke opføres
bebyggelse, ej heller carporte skure eller lignende.

Byggelinier
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Stk. 16.
Beplantningsprincipper:
Parkeringsarealerne skal beplantes som vist på principskitse
nr. 7. Der skal plantes egepur mellem træerne. På
parkeringsområderne plantes ahorn.
Langs fordelingsvejene A-B og C-D plantes lindetræer på
begge sider, så vejene fremtræder som en allé, som vist på
kortbilag nr. 13 og principskitse 2, 6 og 11. Træerne skal
plantes i en afstand på 5 m fra vejskel og med en indbyrdes
afstand på 8 m.
Ubebyggede arealer indenfor byggefeltet skal fremstå i
græs og kan beplantes med løvfældende træer i mindre
grupper, bøge- eller egepur.
I arealt mod motorvej E45 plantes poppler i grupper med 3
rækker som vist på kortbilag 14 og principskitse 1 og 8.
Træerne skal plantes i en afstand på 15 m fra byggelinien og
med en indbyrdes afstand på 8 m.
I arealet mod Gesagervej plantes kastanietræer i 2 rækker
som vist på kortbilag 14 og principskitse 3 og 9. Træerne
skal plantes i en afstand på 8 m fra vejskel og med en
indbyrdes afstand på 8 m.
I arealt mod Vestre Ringvej plantes søjle eg i 2 rækker som
vist på kortbilag 14 og principskitse 4 og 11. Træerne skal
plantes i en afstand på 8 m fra vejskel og med en indbyrdes
afstand på 8 m.
I skel mellem virksomhederne indenfor byggefeltet plantes
hæk af bøgepur som vist på principskitse 12, 13 og
kortbilag 14.
Beplantningen skal etableres efter principperne i
strukturplanen for Kildeparken.
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§ 6 TEKNISKE ANLÆG

§6

Stk. 1.
El-ledninger, herunder ledninger til
vejbelysning, skal fremføres nedgravet som jordkabler. Alle
områdets forsyningsledninger skal nedgraves.

Udføres som jordkabler

Stk. 2.
Udebelysningen i lokalplanområdet skal være
lav parkbelysning -nedadrettet og afdæmpet. Udebelysning
skal godkendes af byrådet. Undtaget herfra er belysning i
forbindelse med offentlige veje og stier.

Belysning

Stk. 3.
Der skal anvendes samme lampetype som
gadebelysning langs vejene i hele lokalplanens område.
Lampetypen skal godkendes af Byrådet.
Stk. 4.

Lampetype

Kloakering

Området skal separatkloakeres.

Stk. 5.
Der skal indenfor delområde A3, C3 og C4
sikres plads til regnvandsbassiner som vist på kortbilag 2 og
4. Regnvandsbassinerne skal udføres med en tæt membran.
Regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses terræn og
udformes så de får et så naturligt præg som muligt.
Bassinerne må ikke hegnes.

Regnvandsbassiner

tagvand

Stk. 6.
Tagvand skal i så vidt muligt omfang nedsives
indenfor lokalplanens område.
Stk. 7.
Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at
tilslutte deres ejendom offentlige forsyningsledninger, for så
vidt angår varme-, vand- og elforsyning samt kloakering, på
Hedensted Kommunes til enhver tid gældende betingelser.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG
PLACERING

§7

Stk.1.
Placeringen og omfanget af bebyggelsen skal i
hele området tage sigte på at skabe en bebyggelsesmæssig
helhed mod motorvej E45, Gesagervej, Vestre Ringvej og
omkring fordelingsvejene samt et grønt erhvervslandskab.
Idet der sigtes mod at skabe en arkitektonisk helhed.

Placering af bebyggelse

Stk. 2.
Terrænreguleringer på de enkelte grunde skal
godkendes af Hedensted Kommune i hvert enkelt tilfælde.

terrænregulering

Stk. 3.
Det bebyggede areal må ikke overstige 25 %
af grundstørrelsent. Det belagte areal for den enkelte
ejendom må ikke overstige 50 procent af grundstørrelsen

Bebyggelsesprocent
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incl. det bebyggede areal.
Stk. 4.

Bebyggelsesprocenten må maks. være 75.

Bebyggelsesprocent

Stk. 5.
Den maksimale bygningshøjde må ikke
overstige 12 m. Bygningshøjden måles fra et af Hedensted
Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt,
dog ikke skorstene og lignende.
Stk. 6.
Bebyggelse må ikke opføres med mere end 3
etager og mindre end 2 etager foruden kælder og må ikke
have en bygninshøjde, der overstiger 12 m over
eksisterende terræn. Bebyggelse i delområde C1 og C2 der
ikke har skel mod Vestre Ringvej, må dog opføre byggeri i
1 etage. Den overvejende del af facadebebyggelsen skal
have en facadehøjde (skæring mellem ydervæg og tagflade)
på mindst 6 m. 10 % af det bebyggede areal må opføres i 1
etage, sådanne bygningsdele skal placeres mod den interne
fordelingsvej. Eventuel terrænregulering skal godkendes af
Hedensted Byråd.

Antal etager

Stk. 7.
I bygningernes facade mod motorvej E45,
Gesagervej og Vestre Ringvej skal minimum 10% af
facaden bestå af vinduesareal. Vinduesarealet skal beregnes
udfra bygningsreglementets bestemmelser.

Facader

Højde og afstand til naboskel

Delområde A1 og A2:
Stk. 9.
Bebyggelsen skal opføres inden for de på
kortbilag nr. 9 viste byggefelter, som i hele området tager
sigte på at skabe en bebyggelsesmæssig helhed mod
motorvej E45 og omkring fordelingsvejene samt et grønt
erhvervslandskab. Bebyggelsen skal placeres med hoved
facaden i byggefeltets angivne facadelinie mod motorvej
E45 som vist på kortbilag 8 og kortbilag 9. Der kan dog
ske en tilbagetrækning af mindre bygningsdele i begrænset
omfang, såfremt facadelinien markeres af bygningsdele f.
eks. murelementer, dragere og søjler i minimum 1. sals
højde. Placering af bygninger på grundene i delområde A1
og A2 skal godkendes af bygningsmyndigheden i
forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Ved
administrationen heraf vil der blive lagt vægt på, at
bygningers facader og tagrygning følger hovedlinierne i
området: Veje, skel eller linier i terrænet med samme højde
(højdekurver).

Byggefelter
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Stk. 8.
Bebyggelsens højde og afstande til naboskel
skal beregnes efter følgende formel: højde = 3 m + 0,65 x
afstand til naboskel.
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Bygningernes placering skal endvidere overholde
principperne i Strukturplan for Kildeparken.
Stk. 10.
Arealet mellem byggelinien og motorvej E45
må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, oplag,
udstilling, skilte, flag, reklamering eller lignende og skal
fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal. Udformningen af arealet skal
endvidere overholde principperne i Strukturplan for
Kildeparken. Der må dog placeres skiltning og flag som
angivet i §9 stk. 14-18.
Stk. 11.
Arealet mellem byggelinien og den interne
fordelingsvej A-B må ikke anvendes til nogen form for
bebyggelse, oplag, udstilling, reklamering eller lignende og
skal fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal. Der må dog placeres skiltning og flag
som angivet i §9 stk. 14-18. Udformningen af arealet skal
endvidere overholde principperne i Strukturplan for
Kildeparken.

Areal mellem E45 og byggelinie

Areal mellem byggelinier og interne veje

Stk. 12.
Bebyggelsen må ikke have hovedindgang ud
mod motorvej E45. Hovedindgangen til de enkelte
bebyggelser i byggefeltet skal orienteres mod den interne
fordelingsvej A-B.

Hovedindgang

Delområde B1 og B2:
Stk. 13.
Bebyggelsen skal opføres inden for de på
kortbilag nr. 9 viste byggefelter, som i hele området tager
sigte på at skabe en bebyggelsesmæssig helhed omkring
Gesagervej, fordelingsvejene samt et grønt
erhvervslandskab. Bebyggelsen skal placeres med hoved
facaden i byggefeltets angivne facadelinie mod Gesagervej
og Vestre Ringvej som vist på kortbilag 8 og kortbilag 9.
Der kan dog ske en tilbagetrækning af bygningen i
begrænset omfang, såfremt facadelinien markeres af
bygningsdele f. eks. murelementer, dragere og søjler i
minimum 1. sals højde.
Placering af bygninger på grundene i område B1 og B2 skal
godkendes af bygningsmyndigheden i forbindelse med
udstedelse af byggetilladelse. Ved administrationen heraf vil
der blive lagt vægt på, at bygningers facader og tagrygning
følger hovedlinierne i området: Veje, skel eller linier i
terrænet med samme højde (højdekurver).
Bygningernes placering skal endvidere overholde
principperne i Strukturplan for Kildeparken.
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Areal mellem byggelinie og fordelingsvej

Stk. 14.
Arealet mellem byggelinien og Gesagervej samt
Vestre Ringvej må ikke anvendes til nogen form for
bebyggelse, oplag, udstilling, reklamering eller lignende og
skal fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal. Udformningen af arealet skal
endvidere overholde principperne i Strukturplan for
Kildeparken. Der må dog placeres skiltning og flag som
angivet i §9 stk. 14-18.
Stk. 15.
Arealet mellem byggelinien og den interne
fordelingsvej C-D må ikke anvendes til nogen form for
bebyggelse, oplag, udstilling, reklamering eller lignende og
skal fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal. Der må dog placeres skiltning og flag
som angivet i §9 stk. 14-18. Udformningen af arealet skal
endvidere overholde principperne i Strukturplan for
Kildeparken.

Hovedindgang

Stk. 16.
Bebyggelsen må ikke have hovedindgang ud
mod Gesagervej og Vestre Ringvej. Hovedadgangen til de
enkelte bebyggelser i byggefeltet skal orienteres mod den
interne fordelingsvej C-D.
Delområde C1 og C2:
Stk. 17.
Bebyggelsen skal opføres inden for de på
kortbilag nr. 9 viste byggefelter, som i hele området tager
sigte på at skabe en bebyggelsesmæssig helhed omkring
fordelingsvejene og et grønt erhvervslandskab. Bebyggelsen
skal placeres med hoved facaden i byggefeltets angivne
facadelinie mod den interne fordelingsvej C-D som vist på
kortbilag 8 og kortbilag 9. Der kan dog ske en
tilbagetrækning af bygningen i begrænset omfang, såfremt
facadelinien markeres af bygningsdele f. eks. murelementer,
dragere og søjler i minimum 1. sals højde.
Placering af bygninger på grundene i område C1 og C2
skal godkendes af bygningsmyndigheden i forbindelse med
udstedelse af byggetilladelse. Ved administrationen heraf vil
der blive lagt vægt på, at bygningers facader og tagrygning
følger hovedlinierne i området: Veje, skel eller linier i
terrænet med samme højde (højdekurver).
Bygningernes placering skal endvidere overholde
principperne i Strukturplan for Kildeparken.

Byggefelter

Areal mellem byggelinie og fordelingsvej

Stk. 18.
Arealet mellem byggelinien og den interne
fordelingsvej C-D må ikke anvendes til nogen form for
bebyggelse, oplag, udstilling eller lignende og skal
fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal. Udformningen af arealet skal
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endvidere overholde principperne i Strukturplan for
Kildeparken. Der må dog placeres skiltning og flag som
angivet i §9 stk. 14-18.
Stk. 19.
Hovedadgangen til de enkelte bebyggelser i
byggefeltet skal ske fra den interne fordelingsvej C-D.
Delområde A3, C3, C4, D1, D2, F1, F2, E1, E2, G og
H:
Stk. 20.
Der må ikke placeres nogen form for
bebyggelse i delområde D1, D2, F1, F2, E1, E2, G og H.
Områderne må ikke anvendes til nogen form for
bebyggelse, oplag, udstilling, reklamering eller lignende og
skal fremtræde præsentabelt og velplejet, så der skabes et
indbydende forareal.
Delområde I1, I2 og I3:
Stk. 21.
Der må ikke placeres nogen form for
bebyggelse i delområde I1, I2 og I3 bortset fra mindre
bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som
rekreativt område samt mindre tekniske anlæg.
Områderne må ikke anvendes til nogen form for, oplag,
udstilling, reklamering, flag, skilte eller lignende.

§8
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Stk. 1.
Følgende bestemmelser er lavet for at skabe
og sikre en arkitektonisk helhed for bebyggelsen i
lokalplanens område. Hedensted Kommune forventer at de
bygherrer der ønsker at etablerer sig i området bidrager
med en arkitektur af høj kvalitet således, at
erhvervsområdet fremstår som et moderne erhvervsområde
med et attraktivt facadeforløb langs motorvejen E45,
Gesagervej, Vestre Ringvej og de interne fordelingsveje i
Kildeparken.
Alle bygningerne skal udformes så de fremtræder
harmoniske og æstetiske ved et valg af materialer,
konstruktioner og detaljer, herunder skiltning og belysning.
Bebyggelsens udformning og arkitektoniske fremtoning skal
overholde principperne i strukturplanen for Kildeparken.
Stk. 2.
Facader skal holdes i en lys farveskala inden
for farverne hvid og lys grå, i overensstemmelse med en af
Hedensted Kommune vedtaget palet som vist på bilag 3.
Enkelte særlige bygningsdele, som f.eks. indgangspartier,
vinduspartier, karnapper, tilbagetrukne partier og indre
gårdrum kan fremstå i i mørkere nuancer fra samme palet
som vist på bilag 4.
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Målet med bestemmelser er, at der søges opført
bygninger med høj arkitektonisk kvalitet, hvor der ved
udformningen af bygningen er taget stilling til en
samlet kunstnerisk og funktionel idè,som giver
bygningen struktur, form og rum. det er afgørende, at
bygningers udtryk har en harmonisk og smuk
fremtræden ved et samlet valg af materialer,
konstruktioner og detaljer.
God arkitektur er ikke en bestemt stilretning eller
afhængig af et bestemt materialevalg. Bestemmelsen
vil blive administreret efter målet, at der
skabes åbne facader med samspil af glaspartier
og andre materialer, der kan give et venligt indtryk
af en bygning - i forhold til en meget lukket facade
uden detaljer. Det gælder uanset bygningen anvendes
til administration, produktion, handel eller lager.
Se i øvrig strukturplanen for Kildeparken

Farvepaletten på bilag 4 og 5 er fotokopi af
farvepaletten og kan derfor afvige fra originalen. Den
originale farvepalette kan ses i kommunens farveatlas
ved hendvendelse til Teknisk afdeling.
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Stk.3.
Ydervægge skal være tegl, pudset eller
vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer kan dog
også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller
lignende kan anvendes helt eller delvist som
facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse,
og det kan indpasses i områdets helhed. Forinden
udstedelse af byggetilladelse skal der fremsendes
beskrivelse af det samlede bygningsanlægs udformning,
facadeudtryk og materialevalg.

Ydervægge

Bygningsmaterialer

Stk.4.
Der må ikke anvendes bygningsmaterialer, der
kan afgive grundvandstruende stoffer. I Kildeparken skal
anvendes så vidt muligt vedligeholdelsesfri materialer og der
må ikke anvendes overfladebehandlinger der kan true
grundvandet. Der er så vidt muligt forbud mod at anvende
bygningsmaterialer, der skal vedligeholdes med maling eller
anden videregående overfladebehandling m.m. , der kan
true grundvandet.
Materialer og overfladebehandlinger vurderes efter de
seneste teknologiske oplysninger på det pågældende
tidspunkt.
Hedensted Kommune har udarbejdet en positiv-liste, over
de bygningsmaterialer som ikke er grundvandstruende.
Bygningsmaterialer, der ikke er nævnt på listen, kan
ansøges om at blive optaget på positiv-listen, i så fald skal
det godtgøres, at materialet ikke udgør en trussel mod
grundvandet Listen ses på bilag 2.

Ventilationsanlæg o. lign.

Stk. 5.
Synlige dele af ventilationsanlæg, solfangere
m.v. skal fremtræde som dele af facaden og overholde
kravene hertil.

Antenner

Stk. 6.
Udvendige antenner kan tillades placeret på
taget såfremt de ikke er umiddelbar synlig fra
naboejendommen og fra offentlige og private veje og
fællesarealer.
Der må ikke opsættes nogen form for udvendige antenner
uden Hedensted Kommunes godkendelse.

Udformning af byggeri

Stk. 7.
Udformning af nyt byggeri samt
bygningsmæssige ændringer af eksisterende byggeri,
herunder etablering eller ændring af skiltning, reklamering,
beplantning, lysinstallationer og flag skal godkendes af
Hedensted Kommune.

Tagudformning

Stk. 8.
Alle bygninger skal fremtræde med ensartet
tagudformning, fladt tag eller ensidig taghældning med max.
15% taghældning. Tagflader skal være beklædt med med
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tagpap, tegl, naturskiffer eller zink. Alle tage skal fremstå i
sort eller grå nuancer.

§9
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

Oplag og henstilling

Stk. 1.
Indenfor lokalplanområdet må der ikke
hegnes, ligesom hegning mod naboejendomme og vej ikke
tillades.
Skiltning

Stk. 2.
De ubebyggede arealer skal være holdt
ryddelige og rengjorte for affald m.v.
Udendørs oplagring samt henstilling af last- og varebiler
over 3.500 kg, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende
må ikke finde sted.

Pleje og vedligeholdelse

Stk. 3.
Der skal udarbejdes en samlet plan for
fællesarealer, parkeringsanlæg, belysning og beplantning mv.
Disse planer skal godkendes af Hedensted Kommune.
Stk. 4.
Lokalplanområdets grønne arealer skal
henligge som græsareal med etablering af beplantning og
træer som beskrevet på kortbilag 13 og principskitse 1,2
og 3 og efter principperne i Strukturplanen for Kildeparken.

Efter strukturplanen skal beplantningen i området
danne rammer for de enkelte afsnit i
lokalplanområdet, og medvirke til at højne områdets
rekreative og biologiske kvaliteter, og gennem et
samspil med bygningsanlæg bibringe området et
indbydende præg

Stk. 5.
De ubebyggede arealer på ejendommene skal
ved beplantning, belægning, belysning og skilte samt flag
fremstå ordentlige og velplejede.

Ubebyggede arealer

Stk. 6.
Arealerne i delområde D1 og D2 udlægges til
beplantningsbælte med græsareal og beplantning med
popler i grupper af 3 rækker som vist på principskitse 1 og
8, efter retningslinierne i strukturplanen for Kildeparken.

beplantningsbælte

Stk. 7.
Arealerne i delområde E1, E2, F1 og F2
udlægges til beplantningsbælte med græsareal og
beplantning med lindetræer i 2 rækker som vist på
principskitse 2 og efter retningslinierne i strukturplanen for
Kildeparken.
Stk. 8.
Arealerne i delområde G udlægges til
beplantningsbælte med græsareal og beplantning med
kastanietræer i 2 rækker som vist på principskitse 3 og 10,
efter retningslinierne i strukturplanen for Kildeparken.
Stk. 9.
Arealerne i delområde H udlægges til
beplantningsbælte med græsareal og beplantning med
søjleeg i 2 rækker som vist på principskitse 4 og 10, efter

beplantningsbælte

beplantningsbælte

beplantningsbælte

.
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retningslinierne i strukturplanen for Kildeparken.
Stk. 10.
De grønne bælter skal holdes som et
sammenhængende grønt strøg med naboejendommene med
græs, lav purbeplantning og træer.

Grønne bælter

Stk. 11.
Beplantning, terrænregulering og befæstelse
o.lign. af ejendommenes ubebyggede arealer inden for
lokalplanområdet skal indrettes og anlægges på grundlag af
en godkendt samlet plan.

Beplantning

Stk. 12.
Mellem de enkelte parceller skal der indenfor
byggefeltet etableres hæk i skel mellem naboer som vist på
principskitse 12 og 13. Der må ikke etableres hæk ud mod
Motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej. Hæk må kun
etableres som bøgepur. Ingen virksomhedsarealer må
hegnes. Hækkene skal klippes til en højde 1,5 m og plantes
med en bredde på 3 m.

Hæk

Skilte og flag

Stk. 13.
Fritstående skilte eller flag må ikke opsættes
indenfor lokalplanens område udover de i stk. 14-18
nævnte delområder og skilte/flag linier.
Ud mod motorvejen må der alene opsættes skilte i form af
firmanavn og logo. Skiltningen skal tilpasses bygningens
størrelse og karakter og må ikke rage ud over
bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. Skiltningen
skal godkendes af kommunen.
Projektører og neonbelysning tillades ikke.

Siltning

Stk. 14.
Skiltning på den enkelte ejendom skal
etableres efter en samlet skilteplan, som skal godkendes af
Hedensted Kommune. Der må opsættes 1 facadeskilt mod
Motorvej E45, Gesagervej eller Vestre Ringvej samt 1
facadeskilt mod den interne fordelingsvej. Facadeskilte skal
udføres som enkeltstående bogstaver eller logo med maks.
2 m i højden på bygningsfacaden, og de skal ved størrelse,
skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur.
Skiltningen skal tilpasses bygningens størrelse og karakter
og må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden
eller over tag.
Skiltning skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.
Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal
udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader,
kun skrift og logo må være gennemlyste, dog uden at
blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke
være bevægelige, og der må ikke opsættes neonskilte.
Blændende spots må ikke anvendes.
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Stk. 15.
Fritstående skilte skal placeres i den angivne
skiltelinie i delområde D1, D2, G og H mod motorvej E45,
Gesagervej og Vestre Ringvej kan der opsættes 1
fritstående skilt pr. ejendom i form af søjleskilte med højde
på mellem 4 - 8 m og med en max. dybde på 0,5 m og en
bredde på 1 - 2 m. Skilte skal placeres i skiltelinien som
vist på kortbilag 15 og principskitse 1 og 16.

Fritstående skilte

Stk.16.
I delområde A1, A2, B1, B2, C1 og C2 kan
der opsættes 1 fritstående skilt pr. ejendom i form af
søjleskilte med højde på mellem 4 - 8 m og med en max.
dybde på 0,5 m og en bredde på 1 - 2 m samt et
henvisningsskilt pr. ejendom med en højde på maks. 1 m og
en bredde på maks. 1 m. Hvor der er flere virksomheder
på ejendommen, skal der være en samordning af navne på
søjleskiltet og henvisningsskiltet. Søjleskilte skal placeres i
skiltelinien som vist på kortbilag 15 og henvisningsskiltet
kan placeres ved indkørslen fra den interne fordelingsvej til
den enkelte parcel.

Skilte

Flaggruppe

Stk. 17.
Der må maks. opsættes en flaggruppe på 3
flag samlet i en gruppe på den enkelte ejendom.
Flaggruppen skal placeres i flagzonen som vist på kortbilag
15 og principskitse 16 ud mod den interne fordelingsvej.
Stk. 18.
De på kortbilag 13 viste ubebyggede arealer i
delområde D1, D2, E1, E2, F1, F2, G og H skal
fremtræde som sammenhængende arealer med ensartet
karakter og udformning, idet matrikelskel ikke må
fremtræde synlige, herunder ved beplantning og lignende
udover de hække der indenfor byggefeltet skal etableres i
skel mellem naboparceller.
Alle forarealer langs vejene A-B og C-D, dvs. arealerne
mellem de interne fordelingsveje og byggefelterne skal
fremtræde med en ensartet karakter og udformning.

Ubebyggede arealer

Stk. 19.
Beplantningen i delområderne D1, D2, E1, E2,
F1, F2, G og H henhører under de enkelte matrikulære
enheder og etableres af kommunen. Når tilplantning er
foretaget overgives beplantningsbælterne til de enkelte
grundejere, der er forpligtet til at renholde og pleje
arealerne efter de retningslinier, der er udarbejdet af
Hedensted kommune.

Beplantning

Diger

Stk. 20.
De på kortbilag 17 angivne diger er beskyttet
via Museumsloven og skal bevares.
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§ 10

§ 10 MILJØ

Veje, stier og opholdsarealer

Fjernvarme forsyning

Virksomhedskategorier
Stk. 1.
Der må kun etableres virksomheder der ikke
kan true grundvandet som angivet på bilag 1.
Stk. 2.
Indenfor lokalplanens område må der kun
etableres virksomheder der overholder de i §3 stk.1.
nævnte forhold.
Støj fra Virksomheder
Stk. 3.
Lokalplanens område kategoriseres som
områdetype 1-3.

Områdetype

Stk. 4.
Støjniveauet indenfor lokalplanens område
skal til enhver tid overholde de i miljøloven gældene krav
om støjforhold. Støjniveauet i skel mod omkringliggende
boligområder må ikke overstige 40 dba. (Miljøstyrelsens
vejledning nr. 5/1984 „Ekstern støj fra virksomheder“.).
Ved opførelse af støjfølsom bebyggelse (f.eks.
kontorvirksomhed) skal det sikres, at støjniveauet ved
opholdsarealer til selvstændigt kontorbyggeri ikke
overstiger 55 dB(A). Desuden skal det ved
bygningsmæssige foranstaltninger sikres, at der opnås et
indendørs støjniveau på max. 40 dB(A) i kontorbygninger.

Støj

Stk. 5.
Aktiviteter i lokalplanområdet må ikke påføre
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de i kommuneplanen fastsatte grænseværdier for virksomhedsstøj.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR
IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE

§ 11

Stk.1.
Ny bebyggelse må ikke uden byrådets
særlige tilladelse tages i brug før der er etableret de i § 5
stk. 1-4 nævnte veje og stier, de i § 5 stk. 12 nævnte ppladser samt de i § 5 stk. 16 og § 9 stk. 5-11nævnte
beplantningsbælter og grønne forarealer.
Stk.2.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før
tilslutning til naturgas forsyningen har fundet sted.
Stk.3.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i
§ 6 stk.5 nævnte forsinkelsesbassiner er etableret.
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§ 12 GRUNDEJERFORENING ELLER
LIGNENDE
Stk.1.
Der skal oprettes en grundejerforening med
medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for
lokalplanens område.

§ 12

Grundejerforening

Stk.2.
Grundejerforeningen skal oprettes, når 25% af
de udstykkede grunde i lokalplanområdet er solgt, og når
Byrådet stiller krav om oprettelse. Grundejerne skal
indkalde og vedtage vedtægter for foreningen.
Stk.3.
Grundejerforeningen skal sørge for drift og
vedligeholdelse af de i § 5 stk. 16 og § 9 stk. 5-11 nævnte
fælles friarealer m.v. i det omfang, disse ikke optages som
offentlige arealer, eller i det omfang Byrådet pålægger
grundejerforeningen vedligeholdelsespligten.

Drift og vedligeholdelse

Stk.4.
Grundejerforeningen skal efter krav fra
Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
Stk.5.
Grundejerforeningen skal efter krav fra
Byrådet sammenslutte sig med en eller flere bestående
grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele
foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Stk.6.
Grundejerforeningens vedtægter skal
godkendes af Byrådet.

Godkendes af Byrådet

Adresse

Stk.7.
Grundejerforeningen skal stedse holde Teknisk
Forvaltning underrettet om sin adresse.
Stk. 8.
Grundejerforeningens vedtægter må ikke være
i strid med lokalplanens bestemmelser.
Stk. 9.
Grundejerforeningen skal forestå drift og
vedligeholdelse af de i § 5 stk. 1-4 nævnte veje og stier i
det omfang, disse ikke optages som offentlige veje og
arealer. Desuden skal foreningen stå for etablering af
eventuelle nye anlæg .

Drift og vedligeholdelse

Skøde

Stk. 10.
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde
på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje og fælles opholdsarealer.
Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som
efter lovgivningen henlægges til foreningen.
Grundejerforeningen er berettiget ved opkrævning hos
medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de
økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og
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administrationen af foreningens opgaver, samt til at opkræve
fornøden sikkerhed herfor.

§ 13 BEVARING AF BEBYGGELSE

§ 13

Ingen bestemmelser

§ 14 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG
BYPLANVEDTÆGT

§ 14

Stk. 1.
Den under den 03.12.1990 af Hedensted
Byråd godkendte lokalplan nr. 73 for Hedensted Kommune
ophæves for så vidt angår det af nærværende lokalplan
omfattede område.

§ 15 TILLADELSER OG DISPENSATIONER
FRA ANDRE MYNDIGHEDER

§ 15

Stk. 1.
Uanset foranstående bestemmelser må der
ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før
der er opnået tilladelse fra:
Vejle Amt til ændring af de på kortbilag 11og 12 viste søer
og enge, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
De §3 fredede enge og søer der er beliggende indenfor
delområde A1,B1 og C1 bør bibeholdes som naturområder
i erhvervsområdet. Hvis ikke dette er muligt, eller kun
muligt i begrænset omfang, skal der etableres
erstatningsbiotoper indenfor projektområdet og så vidt
muligt uden for de planlagte naturområderne svarende til de
der fjernes.
Stk. 2.
En del af de i § 2 stk. 2 nævnte matr. nr. er
pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være
til hinder for, at kommunen kan tillade, at arealerne tages i
brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal
arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens
regler.

§ 16 SERVITUTTER
§ 16
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Stk. 1.
Tinglyste privatretslige tilstandservitutter inden
for lokalplanens område fortrænges af planen, i det omfang
de er uforenelige med planens bestemmelser.

HEDENSTED KOMMUNE

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005

LOKALPLAN NR 179 ERHVERVSOMRÅDET KILDEPARKEN 1. ETAPE

§ 17 PÅTALERET

§ 17

Hedensted Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af
lokalplanen.

§ 18 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplan 179 er endeligt vedtaget af Hedensted Byråd den
05.12.2005 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven.

Jørn Juhl Nielsen
Borgmester

Johan Stadil Petersen
Kommunaldirektør

§ 18

TINGLYSNING
Foranstående Lokalplan 179 for Hedensted Kommune
begæres alene tinglyst fra side xx til side xx, i medfør af
Planlovens § 31, stk. 2 på matr.nr. xx Hedensted
By,Hedensted.
Jfr. kortbilag 1.
Hedensted Byråd, den 05.12.2005.

Jørn Juhl Nielsen
Borgmester

Johan Stadil Petersen
Kommunaldirektør

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 25.01.2006 fra
hvilken dato planens retsvirkninger indtræder.

DECEMBER 2005

DECEMBER 2005

HEDENSTED KOMMUNE
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FORSLAG

LOKALPLAN NR 179
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FREMLÆGGELSE OG INDSIGELSESFRIST
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Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, tlf. 79 74 11 11
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HEDENSTED KOMMUNE

AUGUST 2005

AUGUST 2005
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Attesteres herved Hedensted d. 16.08.2005
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12b
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1bi
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7000f
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Båstrup By, Ø. Snede
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2i

4f 1l
2t3ah

2k

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Kortbilag 1 - Matrikelkort
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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3a

2r

2u

2f

7

8

2d

4b

1a

3ae

2s

1u

3o
2b

Gesager, Hedensted

1s

1d

3k

2c

2g

1x

Årup, Hedensted

4b

1dd
2v
2o
4l
3ag

1c

2m

2e

2f

13, 7000i, Ø. Snede By, Ø. Snede. 1c,1d,1dd,1l,1u,2b,2o,2r,2s,2t,2v, 3ae,3ag,3ah,3k,3o,4b,4f,4l, , Årup, Hedensted.

4e

1dp

1g

5b

2b

4c

Matr. nr. 12a, 12b, 26, 2g, 7000d, Båstrup By, Ø. Snede. 5i, 7g, 7000f, Gammelsole By, Ø. Snede. 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c, 7000a, 7000c, Gesager, Hedensted.

4h

5a

5c

4a

3b

4a

6

3h

3r

3c

3d

1bk

2l

2c

Ejerlavsgrænser



Lokalplanens afgrænsning

Signaturforklaring

Matr. nr. 12a, 12b, 26, 2g, 7000d,
Båstrup By, Ø. Snede.
5i, 7g, 7000f, Gammelsole By,
Ø. Snede.

2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a,
5b, 5c, 7000a, 7000c,
Gesager, Hedensted.
13, 7000i,
Ø. Snede By, Ø. Snede.

1c,1d,1dd,1l,1u,2b,2o,2r,2s,2t,2v,
3ae,3ag,3ah,3k,3o,4b,4f,4l, ,
Årup, Hedensted.

Kortet er ajourført med hensyn til
matrikelnumre og skel, inden for det af
lokalplanen omfattede område.

Udfærdiget til brug ved tinglysning af
lokalplan

Arkitekt
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Kortbilag 2 - Arealanvendelse - Delområder
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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A3

E2
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A1

D1

C1

E1

I2

I3

F1

B1

g

an

dg

Ve
ja

C2

F2

C4
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B2
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G

Vejad
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Lokalplan afgrænsning

Delområde I3

Delområde I1
Delområde I2

Delområde G
Delområde H

Delområde F1 og F2

Delområde E1 og E2

Delområde D1 og D2

Delområde C1, C2, C3 og C4

Delområde A1, A2 og A3
Delområde B1 og B2

Signaturforklaring
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Areal i landzone

Areal der overføres
til byzone

Areal i byzone

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Kortbilag 3 - areal der overføres til byzone
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Kortbilag 4 - regnvandsbassiner
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Etape 3

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Etape 2



Lokalplanens grænse

Regnvandsbassin

§3 fredet mose

§3 fredet egn

Rekreativt areal

Grunde

Signaturforklaring
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Kortbilag 5 - Veje og stier
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Lokalplanens grænse

Fordelings stier

Rekreative stier

§3 fredet mose

§3 fredet egn

Rekreativt areal

Grunde

Signaturforklaring
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Etape 3

Etape 2

Lokalplanens grænse

Rekreativt areal

Grunde skal have en
bredde på minimum
50 m mod vej.


Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 6 -Udstykningsplan
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Etape 3

Etape 2

Lokalplanens grænse

Rekreative stier

Fordelings stier

§3 fredet mose

§3 fredet egn



Rekreativt areal

Grunde

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 7 - Illustrationsplan
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Facadelinie mod Vestvejen

Byggelinie mod intern fordelingsvej

Facadelinie mod Gesagervej

Signaturforklaring
Facadelinie mod Motrovej E45

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 8 -Byggelinier
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Lokalplanens afgrænsning


Byggefelter

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 9 - Byggefelter
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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80

OSD område
Område med særlige
drikkevandsinteresser

Hedensted Vandværks boringer

Vandværksopland


Kildeparken afgrænsning

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 10 - OSD område
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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§3 vandløb

Sø beskyttelseslinie


§3 sø

§3 mose

§3 eng

§3 sø

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 11 - Fredninger 1
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 12 - Fredninger 2
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 13 - Grønne bælter
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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20 m grønt forareal
ved Gesagervej
20 m grønt forareal
ved Vestvejen
Grønt forareal ved E45

20 m grønt forareal
ved fordelingsvej A-B
20 m grønt forareal
ved fordelingsvej C-D
Lokalplanens grænse

§3 fredet mose

§3 fredet egn

Rekreativt areal

Grunde

Signaturforklaring
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 14 - Træbeplantning
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Lokalplanens grænse

Grupper af Poppler

Rekreative stier

Allé af lindetræer

Allé af kastanietræer

Allé af søjle eg

Grunde

Signaturforklaring
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Påbudt flagzone på 5 m bredde

Signaturforklaring
Påbudt skiltelinie

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 15 - Skiltelinie og Flagzone
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 16 - Lavbundsareal
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005

93

3.E.06

3.E.07

3.E.04

1.R.20

3.R.04

3.R.03

1.E.31

1.E.41

1.R.31

1.E.34

1.R.32

1.E.23

1.E.35

1.E.37

1.R.30
1.E.36

Lokalplan afgrænsning

Lavbunds arealer

Rekreative formål

Erhvervsformål

Signaturforklaring
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Lokalplanens afgrænsning

Dige


Gravhøj

Signaturforklaring

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Kortbilag 17 - Fortidsminder, diger og gravhøje
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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Vejmidte

Motorvej E45

50 m

Grønt forareal holdt i græs med englignende karakter

8m

8m

8m

8m

8m

Poppler

16 m

8m

8m

8m

90 m

8m

Skiltelinie

Påbudt Byggelinie

Variabelt byggefelt

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 1
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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98

Byggelinie
7m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

8m

20 m

10 m

Stiforbindelse 2 m bred

5m

Lindetræer

Intern fordelingsvej

5m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

8m
7m

20 m

10 m

Påbudt Byggelinie

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 2
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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100

Gesagervej

Vejskel

8m

8m
20 m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

10 m
5m

10 m

Stiforbindelse 2 m bred

7m

Kastanietræer

Påbudt Byggelinie

Variabelt byggefelt

Principskitse 3
Principskitse 4

Vestre Ringvej

Vejskel

8m

8m

10 m

10 m
5m

20 m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

Stiforbindelse 2 m bred

7m

Søjle Eg

Påbudt Byggelinie

Variabelt byggefelt

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 3 og 4
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
Dato: 5. december 2005
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102

E45, gesagervej eller Vestre Ringvej

Grunde skal udstykkes med et byggefelt
på minimum 50 meters bredde mod vej
50 m

Byggefelt

Grund

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel mellem naboer
indenfor byggefeltet

Principskitse 5

Byggefelt

Byggelinie

Stiforbindelse 2 m bred

lindetræ

Lindetræer

En indkørsel pr. grund

En indkørsel pr. grund

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

En indkørsel pr. grund

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

En indkørsel pr. grund

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel mellem naboer
indenfor byggefeltet

Påbudt Byggelinie

Principskitse 6
Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 5 og 6
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Motorvej E45

Forareal holdt i græs med englignende karakter

3 rækker allé træer
Poppler

Påbudt byggelinie

Parkeríng i
intern gård

Parkeríng
skærmet af
bygning

Bøgehæk i skel

Parkeríng mod intern
fordelingsvej

Variabelt byggefelt

Forareal holdt i græs
Stiforbindelse
2 rækker allé træer

Intern fordelingsvej
Forareal holdt i græs

2 rækker allé træer

Påbudt byggelinie

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 7
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskutse 8
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Vejmidte motorvej E45

90 m

Forareal med engkarakter

Skiltelinie

Påbudt byggelinie

8m

Forareal holdt i græs

Forareal holdt i græs

8m

Variabelt byggefelt

8m

Vejmidte E45

16 m

Beplantning med Popler

90 meter

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel

Motorvej E45

Påbudt byggelinie

3 rækker træer
placeret i grupper
Poppler

Stiforbindelse

1 række allé træer

1 række allé træer

Forareal holdt i græs med englignende karakter

Variabelt byggefelt

Byggelinie

7m

8m

2m
5m

Forareal med græs

Vejskel
Fordelingsvej
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 9
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Vejudlæg Gesagervej

Stiforbindelse

Forareal holdt i græs

Stiforbindelse

Påbudt byggelinie

20 m

Forareal med græs
og dobbelt række
allétræer

Påbudt byggelinie

Variabelt byggefelt

Påbudt byggelinie

Variabelt byggefelt

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel

Gesagervej

Variabelt byggefelt

Byggelinie

7m
8m

2m

2 rækker allé træer

2 rækker allé træer

Forareal holdt i græs

2 rækker allé træer

Stiforbindelse

Forareal holdt i græs

5m

Vejskel
Forareal med græs Intern
fordelingsvej
Sti
5m
8m

7m

Forareal med græs Påbudt byggelinie
og allétræer
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 10
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Variabelt byggefelt

Forareal holdt i græs

Stiforbindelse

Påbudt byggelinie

Variabelt byggefelt

20 m

Forareal med græs
og 2 rækker allétræer

Påbudt byggelinie

Påbudt byggelinie

Bøgehæk i skel

Variabelt byggefelt

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel

Vestre Ringvej

Vestre Ringvej

20 m

Forareal med græs
og 2 rækker allétræer

2 rækker allé træer

2 rækker allé træer

Forareal holdt i græs

2 rækker allé træer
Søjle eg

Stiforbindelse

Forareal holdt i græs

Påbudt byggelinie
Variabelt byggefelt
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 11
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Variabelt byggefelt

Påbudt byggelinie

7m
8m

2m
5m

Forareal med græs
og allétræer

Intern
Fordelingsvej

5m
8m

7m

Forareal med græs
og allétræer

Variabelt byggefelt

Påbudt byggelinie
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Motorvej E45

Forareal holdt i græs med englignende karakter

3 rækker allé træer
Poppler

Påbudt byggelinie

Variabelt byggefelt

Bøgehæk i skel

Forareal holdt i græs
Stiforbindelse
2 rækker allé træer
Intern fordelingsvej
Forareal holdt i græs

2 rækker allé træer

Påbudt byggelinie
Bøgehæk i skel

Variabelt byggefelt

Principskitse 12

E45, Gesagervej eller Vestre Ringvej

Grønt forareal med træbeplantning
her må der ikke etableres hæk

Ingen hæk i skel mod forarealet
Hæk i skel mellem naboer
indenfor byggefeltet

Påbudt byggelinie

Ingen hæk i skel mod forarealet
Grønt forareal med træbeplantning
her må der ikke etableres hæk

Intern fordelingsvej

Principskitse 13

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 12 og 13
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 14
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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Skiltelinie

Grønt forareal med træbeplantning
her må der ikke etableres hæk

Gesagervej eller Vestre Ringvej

Hæk i skel mellem naboer
indenfor byggefeltet

Påbudt byggelinie

Forareal holdt i græs

Forareal holdt i græs

Påbudt byggelinie

Motorvej E45

Variabelt byggefelt

50 meter

Variabelt byggefelt

Bøgehæk i skel

Stiforbindelse

3 rækker allé træer
Poppler

Forareal holdt i græs med englignende karakter

Intern fordelingsvej

Bøgehæk i skel

Skiltelinie mod E45

Vejmidte

2 rækker allé træer

2 rækker allé træer

118

5 m flagzone bagved byggelinie
Byggelinie
5m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

10 m

Stiforbindelse 2 m bred

5m

20 m

10 m

Lindetræer

Skiltelinie i det grønne forareal
5 m fra vejskel

5m

Intern fordelingsvej

5m

5m

20 m

10 m

Skiltelinie i det grønne forareal
5 m fra vejskel

5m

10 m

Grønt forareal 20 m
holdt i græs

Byggelinie

5 m flagzone bagved byggelinie

Hæk

Hæk

5 m skiltezone
bagved byggelinie
flaggruppe

Indkørsel til firma

flaggruppe

Der må placeres en
flaggruppe på 3 flag
på hver grund som
vist på denne principskitse

Skiltelinie 5 m fra vejskel
Skilt placeres vinkelret på skiltelinien

Skilt placeres vinkelret på skiltelinien

Intern fordelingsvej

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1
Principskitse 15
Dato: 5. december 2005
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
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BILAG TIL LOKALPLANEN

121

BILAG 1
Anvendelse

Eksempler på
virksomhedstyper

Hotel/restaurant

Bar
Diskotek
Hotel
Restauration o.l.
Konferencecentre
Administration
Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør o.l.
Datarådgivning
Edb/software
Ejendomsmægler
Forsikringsrådgivning
Kreditforeninger
IT-huse
IT-værksteder
IT-højskoler
Call-center med mobiltjenester.
Videokommunikation
Trådløs teknologi m.m
E-handelshus
Multi-mediehus
Arkiver, Offentlige kontorer
Rådgivende firmaer

Kontorer

Service

Kulturelle formål

Fritidsformål

Undervisnings- og
konferencevirksomheder

Bedemand o.l.
Ejendomsmægler o.l.
Pengeinstitut
Post- og telegrafvæsen
Rejse-, turist-, billetbureau
Feriehusudlejning
Faglige organisationer og
foreninger
Kiropraktorer/Zoneterapi
Solcenter
o.l.
Bibliotek
Biograf
Kirke/menighedshus
Kulturformidling o.l.
Medborgerhus
Museum/udstilling/galleri
Musiklokale
Teater
Klub/forening
Naturcenter
Vandrerhjem
Put and take søer
Forskning
Gymnasium
Højere uddannelse
Kursus/konference
Skole
Højskole
Børneinstitutioner

Miljøklasse Bemærkninger
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uden oplag af kemikalier

1
1
1
1
1

Uden oplag af kemikalier

Uden oplag af kemikalier

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Store bebyggelser skal være
særskilt afgrænset i rammerne

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Store bebyggelser/anlæg skal være
særskilt afgrænset i rammerne

Store og/eller støjende fritidsaktiviteter kan ikke etableres i
området

Lokalplan 179 - Erhvervsområdet Kildeparken etape 1.
Bilag 1
Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling
122 Dato: 5. december 2005

BILAG 2
Bygningsdel
Tagbelægning

Fundament

Ydervægge

Indervægge

Gulve

isolering

Byggematerialer
Stenskiffer
Tegl
Metalplader
Tagpap
Beton
Natursten
tegl
Beton
Kalksandsten
Lerjordsblokke
Tegl
Træ (ikke imprægneret)
Metalplader
Træ (f.eks. lærketræ og
douglas)
Træfiberplader
Lerjordsblokke
Gipsplader
tegl
Træ
Linoleum
Sten
Tegl og klinker
Mineraluld
Papiruld
Hørmåtter
Fåreuld
Halm
Perlite (naturprodukt af
vulkansk oprindelse)

Bemærkninger
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Attesteres herved Hedensted d. 16.08.2005

Navn

13, 7000i, Ø. Snede By, Ø. Snede. 1c,1d,1dd,1l,1u,2b,2o,2r,2s,2t,2v, 3ae,3ag,3ah,3k,3o,4b,4f,4l, , Årup, Hedensted.

Matr. nr. 12a, 12b, 26, 2g, 7000d, Båstrup By, Ø. Snede. 5i, 7g, 7000f, Gammelsole By, Ø. Snede. 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c, 7000a, 7000c, Gesager, Hedensted.

BILAG 3

Farvegengivelsen er ikke korrekt, da der er tale
om en fotokopi.

Farveatlas med korrekt farvegengivelse og
farvenumre kan ses ved henvendelse til Teknisk
Afdeling.
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Attesteres herved Hedensted d. 16.08.2005

Navn

13, 7000i, Ø. Snede By, Ø. Snede. 1c,1d,1dd,1l,1u,2b,2o,2r,2s,2t,2v, 3ae,3ag,3ah,3k,3o,4b,4f,4l, , Årup, Hedensted.

Matr. nr. 12a, 12b, 26, 2g, 7000d, Båstrup By, Ø. Snede. 5i, 7g, 7000f, Gammelsole By, Ø. Snede. 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c, 7000a, 7000c, Gesager, Hedensted.

BILAG 4

Farvegengivelsen er ikke korrekt, da der
er tale om en fotokopi.

Farveatlas med korrekt farvegengivelse
og farvenumre kan ses ved henvendelse
til Teknisk Afdeling.
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KILDEPARKAFTALEN
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KILDEPARKAFTALEN

Aftale mellem Hedensted Kommune og Vejle Amt om Kildeparken.
Hedensted kommunes retningslinier for virksomheder i området med særlige drikkevandsinteresser i Kildeparken.

Baggrund og formål.
I forhold til Vejle Amts regionplan er Kildeparkens område beliggende indenfor et område med særlige
drikkevandsinteresser. Store dele af området er desuden indvindingsopland til væsentlige kildepladser til større
vandforsyninger, henholdsvis Hedensted Vandværk og TRE-FOR’s kildeplads ved Bredal („Lysholt/Hedenstedkildepladsen“).
Regionplanens område med særlige drikkevandsinteresser ved Hedensted og Løsning er et af Vejle Amts aktuelt
mest betydningsfulde drikkevandsområder, idet den samlede årlige vandindvinding p.t. er i størrelsesordenen 3
millioner m3 .
TRE-FOR’s kildeplads, Lysholt/Hedensted-kildepladsen, ligger uden for selve Kildeparkens område, men en del af
det beregnede indvindingsopland til kildepladsen ligger inden for området. Kildepladsen, der ligger i det åbne land, i
jordbrugsområde efter Regionplanen, er betegnet som bevaringsværdig i Vejle Amts Grundvandsplan, 2001, og der
skal derfor gøres en særlig indsats for at beskytte kildepladsen og dens indvindingsopland mod forurening.
Vejle Amt og Hedensted Vandværk har forestået en kortlægning af de geologiske strukturer i området vest for
Hedensted By. Undersøgelserne har blandt andet omfattet hele Kildeparkens område. Disse undersøgelser har
afdækket tilstedeværelsen af et dybtliggende kvartært magasin ca. 70 til 90 meter under terræn, som udgør en del
af de sedimentere lag i en såkaldt begravet dal med øst-vest gående udbredelsesretning. På denne baggrund har
Hedensted Vandværks etableret ny kildeplads med 3 boringer og nyt vandværk indenfor Kildeparkens område i
2004.

Regionplanmæssige bindinger med hensyn til grundvandsinteresser
Overordnet er området omfattet af følgende relevante retningslinjer i Vejle Amts Regionplan 2005:
I områder med særlige drikkevandsinteresser (drikkevand- områder) må der ikke tillades placeret anlæg,
erhverv, aktiviteter eller arealanvendelse, der kan true grundvandet. Arealanvendelse, der sikrer godt
grundvand, skal fremmes.
Den overordnede principielle beskyttelse og prioritering af grundvandsbeskyttelsen er fastlagt i denne retningslinje,
hvoraf følger en generel forpligtelse til gennem såvel planlægning som administration at modvirke etablering af
grundvandstruende virksomheder og arealanvendelser i de vigtigste drikkevandsområder og tilmed virke for en stadig
forbedring af beskyttelsen af grundvandet i områderne.
Det følger heraf, at udlæg af området til erhvervsformål kun kan lade sig gøre, hvis de anlæg og virksomheder, der
etableres i området, reelt bidrager til en bedre beskyttelse af grundvandet.
I områder med særlige drikkevandsinteresser må der som hovedregel ikke ske udlæg af nye områder til
byudvikling ( boligområder, erhvervsområder m.v.). Undtaget herfra er udlæg til sådanne anvendelser,
som med sikkerhed ikke kan true grundvandet (for eksempel grønne områder, skov og lignende).
Efter denne retningslinje er udlæg af nye arealer til byvækst som hovedregel ikke muligt i regionplanens
drikkevandsområder.

Særlige aftaler om grundvandsbeskyttelse i Kildeparkområdet.
Som det fremgår af ovenstående er det som udgangspunkt udelukket at etablere erhvervsområder i
drikkevandsområder. I dette område kan det imidlertid lade sig gøre, fordi der fastlægges en række særlige
betingelser for områdets anvendelse, udbygning og drift, der skal sikre, at områdets drikkevand ikke forurenes.
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Grundvandsbeskyttelsen skal sikres gennem bestemmelser i kommuneplan/lokalplan, spildevandsplan,
varmeplan, indsatsplan, særlige deklarationer tinglyst på hver enkelt ejendom, hvor der fastlægges retningslinjer
for følgende:
·
·
·
·
·
·
·

Særlige forhold ved køb, salg, udvidelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger
Hvilke typer af virksomheder og anlæg der kan etablere sig i området
Krav til områdets indretning, vedligeholdelse og drift for at forebygge forurening af jord og grundvand
Krav ved byggemodning
Krav til byggematerialer
Hyppighed og omfang for miljøtilsyn
Information ved kommunalt salg af ejendomme

I det omfang, hvor nævnte retningslinier ikke kan indarbejdes i ovennævnte planer for området, forpligter
Hedensted Kommune sig til at virke for, at der på ejendommene, der er nævnt under pkt. 2, tinglyses
deklaration om de særlige grundvandsbetingede betingelser for ejendommenes anvendelse, bebyggelse og drift,
og at dette sker inden ejendommene tages i anvendelse i overensstemmelse med lokalplaner for området.
Såfremt deklarationen ikke kan tinglyses frivilligt, forpligter Kommunen sig til at sikre tinglysningen gennem den
fornødne ekspropriation Til byformål, hvor planlovgivningen hjemler mulighed herfor.
Det er parternes vurdering, at en sådan ekspropriation ikke nødvendigvis indebærer en arealovertagelse, idet en
ekspropriation af private rettigheder over fast ejendom kan være tilstrækkelig.

1

Formålet med aftalen er:

At sikre at der ikke etableres grundvandstruende virksomheder eller aktiviteter i området.
At gøre virksomheder opmærksom på, at særlige forhold gør sig gældende, når man ønsker at etablere sig i
området.
At sikre et fælles administrationsgrundlag for Vejle Amt og Hedensted Kommune.

2 Aftalen omfatter følgende dele af Kildeparkens område:
Aftalen omfatter matrikel nr.:
12a, 12b, 26, 2g,
Båstrup By, Ø. Snede.
12l, 12y, 24a, 2u, 5i, 7g, 7aa
Gammelsole By, Ø. Snede.
2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c,
Gesager, Hedensted.

13,
Ø. Snede By, Ø. Snede.
1bk,1c,1d,1dd,1g,1l,1u,2b,2e,2f,2l,2o,2r,2s,2t,2v,3a,3ae,3ag,3ah,3b,3h,3k,3o,4b,4f,4h,4l,5a Årup, Hedensted.
Som vist på bilag 1.
2.1 Alle parceller, der efter 22.06.2005 udstykkes fra de i pkt. 2.1 nævnte ejendomme indenfor Kildeparkens
område, er ligeledes omfattet af aftalen.
2.2 En virksomhed regnes beliggende i området, hvis en del af matriklen ligger indenfor OSD-området. Kort over
OSD-området ses på bilag 2.

3 Kommuneplantillæg nr. 10, og lokalplaner for etape 1 til 3:
3.1 Anvendelsen af området skal til enhver tid overholde de gældende bestemmelser fastsat i
Kommuneplantillæg nr. 10 samt de efterfølgende lokalplaner for etape 1 til 3. Der kan ikke dispenseres fra
bestemmelser, som har grundvandsbeskyttende hensyn.
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4 Særlige forhold ved køb, salg, udvidelse og ændret anvendelse af eksisterende
bygninger
4.1 Før salg af en ejendom i området skal den påtænkte virksomhed/aktivitet være godkendt af Hedensted
Kommune. Etablering af ny virksomhed på en ejendom, udvidelse af eksisterende virksomhed eller ændret
anvendelse af eksisterende bygninger og anlæg på en ejendom kræver tilladelser fra kommunens Tekniske
Afdeling inden gennemførelsen (Lovgivning: Planloven, Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven).
4.2 Der skal foreligge et projekt før kommunens godkendelse. Inden etablering og udarbejdelse af et projekt
kan virksomheden evt. inddrage kommunen i en dialog om at finde de bedst tilgængelige
teknologiløsninger, i henhold til miljøbeskyttelseslovens lokaliseringsprincip og BAT-princip ( Anvendelse af
bedst tilgængelige renere teknologi).
4.3 Alle etableringer af bygninger og anlæg på ejendomme kræver byggetilladelse. Dette gælder bl.a. for
bygninger, befæstede arealer og kloaksystemer. Ved ansøgning om byggetilladelse skal der fremsendes et
projekt til Hedensted kommune.
4.4 Hedensted kommune påser bl.a., at virksomheden kan etablere sig i henhold til kommuneplantillæg nr. 10
samt de efterfølgende lokalplaner for etape 1 til 3, dvs. at der er tale om en virksomhedstype, der ikke er
grundvandstruende.
4.5 I forbindelse med byggesags- og miljøsagsbehandling påses, at der ikke tillades anlæg og installationer,
der kan være grundvandstruende.

5 Typer af virksomheder og anlæg der kan etablere sig i området
5.1 Helt overordnet kan produktions- og service virksomheder, der opbevarer og anvender kemiske stoffer,
herunder olie- og benzinprodukter ikke etablere sig i området. Hedensted Kommune har udarbejdet en
positivliste, der beskriver de virksomhedstyper, der kan etableres i området. Virksomhedstyper, der ikke er
nævnt på listen, kan ansøge om at blive optaget på positivlisten, med henblik på at opnå tilladelse fra
Hedensted Kommune til at etablere sig i området, såfremt det kan godtgøres, at virksomhedstypen ikke
udgør en trussel mod grundvandet. Positivlisten er vedlagt som bilag 3.
5.2 For alle virksomheder der kan etableres gælder, at Hedensted Kommunes krav til særlige foranstaltninger
til forebyggelse af jord og grundvands forurening skal overholdes. Ved etablering stilles der skærpede krav
til bl.a. opbevaring og håndtering af råvarer, færdigvarer, affald og lignende, der efter kommunens vurdering
kan udgøre en risiko for forurening af jord og grundvand. Generelt må der kun opbevares mindre mængder af
disse stoffer og affald herfra.
5.3 Visse råvarer, færdigvarer og hjælpestoffer, der efter kommunens skøn kan udgøre en særlig risiko for
forurening af jord og grundvand, må ikke anvendes eller opbevares på virksomheden. Det medfører, at
virksomheder, der anvender sådanne stoffer, ikke kan etablere sig i Kildeparken.
5.4 Varmeplanen for området skal angive, at der skal etableres naturgas og ikke opvarmning ved f.eks.
fjernvarme, jordvarmeanlæg eller olietanke.
5.5

Generelle forbud:

5.5.1 Der må ikke etableres olie- og benzintanke eller andre beholdere på virksomheder området.
5.5.2 Traditionel vaskepladser for f.eks. motorkøretøjer kan ikke etableres i området.

6
Krav til områdets indretning, vedligeholdelse og drift for at forebygge forurening
af jord og grundvand
6.1

Befæstelse af udendørs arealer:

6.1.1 Udendørs arealer til parkering, kørsel, af- og pålæsning, håndtering af råvarer, færdigvarer, mv. skal
udføres som tæt belægning, som beskrevet under nedenstående pkt. 6.1.2, 6.1.3 og pkt. 6.1.4. Endvidere skal
alle arealer omkranses af kantsten og afvandes til regnvands- eller fælleskloaksystem. For at forebygge
nedsivning ved uheld e.l., skal der være et tilstrækkeligt fald på belægningen mod kloak.
6.1.2 Asfalt med 6 cm GAB og slidlag som 2 cm AB.
6.1.3 Hvor der er tung trafik med højt friktionstryk fra lastvogne e.l., eller hvor der er et stort
slid på belægningen, skal belægningen udføres som en forstærket belægning af hensyn til belægningens
holdbarhed.
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6.1.4 Den forstærkede belægning skal udføres med låsesten (f.eks. SF-sten) med tætte fuger (fugesand e.l.),
og der skal etableres en impermeabel kemikalieresistent membran under låsestenene. Membranen skal
etableres efter leverandørens anvisninger. I visse tilfælde kan denne belægning efter kommunens konkrete
vurdering i stedet udføres som speciel asfalt-belægning med et specielt forstærket og/eller kemikalieresistent
slidlag.
6.1.5 Hvis bærelaget mellem belægningen og membranen skal afvandes, skal vandet ledes til
regnvandskloak, evt. via inspektionsbrønd.

6.2

Kloakering og spildevandstilladelse:

6.2.1 Større dimensioner af regnvandsledninger udføres som GAB-rør (glasfiberarmerede polyesterrør)
6.2.2 Mindre dimensioner af regnvandsledninger og spildevandsledninger skal udføres som
kloakrør i klasse S (glat PVC, Ultra, Ultra 2PP, Terra, Pragma PP e.l.). Spildevandsledningernes samlinger skal
udføres med oliebestandige gummiringe. Hvor der kan forekomme olie eller andre forurenende stoffer i
spildevandssystemet, kan miljømyndigheden efter en konkret vurdering af *) spildevandets sammensætning og
mængde stille krav om, at spildevandssystemet eller dele heraf skal udføres som kemikalieresistente PHE-rør
med svejste samlinger. Kloaksystemer med svejste samlinger skal tæthedsprøves efter gældende DS-norm
herfor ( p.t. DS 455), med et skærpet krav til 100 % tæthed. Der må forventes krav om, at kommunen skal syne
alle kloaksystemer, inden de tildækkes. *) Vurderes bl.a. efter Miljøstyrelsens spildevandsvejledning. Der må
ikke afledes spildevand til offentlig kloak, før miljømyndigheden har vurderet om der kræves en særskilt
tilladelse hertil.
6.2.3 Vedr. brandmæssige krav, kan der i visse tilfælde, hvor slukningsvand fra en evt.
brand skønnes at kunne indeholde grundvandstruende stoffer, stilles krav om ekstra brandsikring i form af
sprinkleranlæg eller lignende. Der kan også stilles krav om tætte befæstede arealer omkring bygninger for at
forebygge nedsivning af slukkevand.
6.2.4 Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran, og det kan tillades, at
tagvand nedsives.

6.3

Forbud mod brug af pesticider:

I området må der ikke anvendes pesticider, bekæmpelsesmidler e.l. til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr el. på
virksomhedens arealer eller på de øvrige arealer indenfor området.

6.4

Byggemodning:

6.4.1 Der gælder samme krav for befæstelse af udendørs arealer og kloakledninger ved byggemodning
som beskrevet i de generelle krav i pkt. 6.1 og 6.2.
6.4.2 Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran, og det kan tillades, at
tagvand nedsives.
6.4.3 Retningslinjer ved midlertidig opstilling af olietanke:
6.4.4 Generelt gælder, at der ikke må nedgraves tanke i området.Retningslinjer for overjordiske olietanke:

Miljøcontainer med en dobbeltvægget konstruktion hvor en firkantet IBC-beholder er indbygget i en
container. Miljøcontaineren skal være typegodkendt til transport af farlig affald og opbevaring af fyrings- og
dieselolie. Miljøcontaineren er sikret mod udslip af olie ved at den yderste del af containeren er tæt og kan
indeholde hele den firkantet IBC-beholders volumen. Miljøcontaineren er opbygget i kraftige stålprofiler og
med en låseanordning som udgør beskyttelse mod tyveri.
Enkeltvæggede jordtanke som er typegodkendt skal opstilles i container med lukket bund og sidder, så der
ikke kan løbe olie ud i tilfælde af spild eller lækage på tanken.
Hvis retningslinjer ikke overholdes vil der i henhold til MBL §42 stk. 2, kunne gives påbud om, at der
gennemføres bestemte foranstaltninger for aktiviteter der skønnes at indebære en nærliggende risko for
væsentlig forurening.

6.5

Krav til byggematerialer

6.5.1 Der må ikke anvendes bygningsmaterialer, der kan afgive grundvandstruende stoffer.
I Kildeparken skal anvendes så vidt muligt vedligeholdelsesfri materialer og der må ikke anvendes
overfladebehandlinger der kan true grundvandet. Der er så vidt muligt forbud mod at anvende
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bygningsmaterialer, der skal vedligeholdes med maling eller anden videregående overfladebehandling m.m. , der
kan true grundvandet.
6.5.2 Materialer og overfladebehandlinger vurderes efter de seneste teknologiske oplysninger på det pågældende
tidspunkt.
6.5.3 Hedensted Kommune har udarbejdet en positiv-liste, over de bygningsmaterialer som ikke er
grundvandstruende. Bygningsmaterialer, der ikke er nævnt på listen, kan ansøges om at blive optaget på positivlisten, i såfald skal det godtgøres, at materialet ikke udgør en trussel mod grundvandet. Positiv-listen er vedlagt
som bilag 4.

7. Hyppighed og omfang for tilsyn
7.1.1 Der udføres tilsyn på alle virksomhederne i OSD-området for at sikre grundvandet mod forurening.
Tilsynsfrekvenserne og hvad der føres tilsyn med fremgår af bilag 5.

8. Information ved kommunalt salg af ejendomme i OSD-området i Kildeparken:
8.1 Når kommunen sælger ejendomme i OSD- området i Kildeparken, skal der informeres om retningslinierne i
denne aftale.

Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:

Matrikelkort over området.
Kort over OSD-området i Kildeparken.
Positiv-liste over virksomheder der kan tillades indenfor området.
Positiv-liste over tilladte bygningsmaterialer.

Bilag 5:

Hyppighed og omfang for tilsyn.

Bilag 1
Matrikelkort over Kildeparken

Signaturforklaring



Kommuneplantillæg nr 10. afgræns
Ejerlavsgrænse

2k
Sebberup By, L

2g

2f

Ø. Snede By, Ø. Snede

Gesager, Hedensted
7000c
7000i

2b

2d
2i
2c

13

5c
5b
5a

2m

26

3k
1d 2s
3ae

Båstrup By, Ø. Snede

2t
12a

12b

3o

4f 1l 2r

3b

2b

1c

4h
3h

4l
2o
2v
1dd

2l

7000f

4b

5i

Årup, Hedensted

1g
1bk

1u
Gammelsole By, Ø. Snede
1dp

2e
7g
3a

2f

2u

24a

12l 12y
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5a

Kildeparkens område omfatter følgende matrikler:
12a, 12b, 26, 2g,
Båstrup By, Ø. Snede.
12l, 12y, 24a, 2u, 5i, 7g, 7aa
Gammelsole By, Ø. Snede.
2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2i, 2k, 2m, 5a, 5b, 5c,
Gesager, Hedensted.
13,
Ø. Snede By, Ø. Snede.
1bk,1c,1d,1dd,1g,1l,1u,2b,2e,2f,2l,2o,2r,2s,2t,2v,3a,3ae,3ag,3ah,3b,3h,3k,3o,4b,4f,4h,4l,5a Årup, Hedensted.

Bilag 2
Kort over OSD området i Kildeparken

Signaturforklaring

OSD område
Område med særlige drikkevandsinteresser
Opland til vandværk

initialer: hk-bv
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Bilag 3
Positivliste over typer af virksomheder der kan etableres indenfor OSD området i Kildeparken.
Virksomhedstyper, der ikke er nævnt på listen, kan ansøge om at blive optaget på positiv-listen, med henblik på
at opnå tilladelse fra Hedensted Kommune til at etablere sig i området, såfremt det kan godtgøres, at
virksomhedstypen ikke udgør en trussel mod grundvandet.

ANVENDELSE

EKSEMPLER PÅ
VIRKSOMHEDSTYPER

Hotel/restaurant

Bar
Diskotek
Hotel
Restauration o.l.
Konferencecentre
Administration
Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør
Datarådgivning
Edb/software
Ejendomsmægler
Forsikringsrådgivning
Kreditforeninger

Kontorer

IT-huse
IT-værksteder
IT-højskoler
Call-center med mobiltjenester.
Videokommunikation
Trådløs teknologi m.m
E-handelshus
Multi-mediehus
Arkiver
Offentlige kontorer
Rådgivende firmaer
Service

Kulturelle formål

Bedemand o.l.
Ejendomsmægler o.l.
Pengeinstitut
Post- og telegrafvæsen
Rejse-, turist-, billetbureau
Feriehusudlejning
Faglige organisationer og
foreninger
Kiropraktorer/Zoneterapi
Solcenter o.l.
Bibliotek
Biograf
Kirke/menighedshus

MILJØKLASSE

BEMÆRKNINGER

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uden oplag af kemikalier

1
1
1
1
1

Uden oplag af kemikalier

1-3
1-3
1-3

Uden oplag af kemikalier

Store bebyggelser skal
være særskilt afgrænset i
rammerne
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ANVENDELSE
Kulturelle formål

Fritidsformål

Undervisnings- og
konferencevirksomheder

EKSEMPLER PÅ
VIRKSOMHEDSTYPER

MILJØKLASSE

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum/udstilling/galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Klub/forening

1-3

Naturcenter

1-3

Vandrerhjem

1-3

Put and take søer

1-3

Forskning
Gymnasium
Højere uddannelse
Kursus/konference
Skole
Højskole
Børneinstitutioner

Rekreative formål

Grønne områder
Naturcenter

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)

1-3
1-3

BEMÆRKNINGER
Store bebyggelser/anlæg
skal være særskilt
afgrænset i rammerne

Store og/eller støjende
fritids-aktiviteter kan ikke
etableres i området

Store bebyggelser/anlæg
skal være særskilt
afgrænset i rammerne

1-3
1-3
1-3
1-3
Store anlæg skal være
særskilt afgrænset i
rammerne
Det forudsættes, at
anlæggene kan indpasses
på en harmonisk måde.

Beskyttelsesrum
P-pladser

1-3

Pumpestation o.l. (små)

1-3

Transformere (små)
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Bilag 4
Positivliste over tilladte bygningsmaterialer
Materialer og overfladebehandlinger vurderes efter de seneste teknologiske oplysninger på det pågældende
tidspunkt. Nye materialer og overfladebehandlinger kan således optages på listen såfremt det kan godtgøres,
at de ikke udgør en trussel mod grundvandet.

BYGNINGSDEL
Tagbelægning

Fundament

Bærende vægge

BYGGEMATERIALER

BEMÆRKNINGER

Træ (f.eks. lærketræ og
douglas)
Strå
Stenskiffer
Tegl,
Græstørv
Metalplader???
Beton
Natursten
Kalksandsten
Træ (f.eks. lærketræ og douglas)
Lerjordsblokke
tegl
Beton
Kalksandsten
Lerjordsblokke
Tegl
Træ (ikke imprægneret)
Metalplader??

Ikke bærende
vægge

Træ (f.eks. lærketræ og douglas)
Træfiberplader
Lerjordsblokke
Gipsplader
tegl

Gulve

Træ
Lerjord
Linoleum
Sten
Tegl og klinker

isolering

Mineraluld????
Papiruld
Hørmåtter
Fåreuld
Halm
Perlite (naturprodukt af vulkansk
oprindelse)
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Bilag 5
Hyppighed og omfang for tilsyn i Kildeparken.

Der føres tilsyn med samtlige ejendomme indenfor Kildeparkens område.

Der føres tilsyn med at der ikke anvendes sprøjtemidler, overfladebehandlinger og udføres andre
grundvandstruende aktiviteter. Der føres endvidere tilsyn med overholdelsen af de på ejendommene pålagte
servitutter. Der føres tilsyn med kommunal kloak i nødvendigt omfang.

Der lægges vægt på det grundvandsbaserede tilsyn, med fokus på at belægningerne på de befæstede arealer
er tætte, om man kan se spild på belægningerne, hvordan passes de grønne arealer, benyttes eksternt
gartnerfirma, fører virksomheden selv tilsyn med, at der ikke anvendes sprøjtemidler.

Tilsyn 2 gange årligt. Tilsyn foretages af Hedensted Kommune.
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6 Korning

2 Løsning
3 Øster Snede
4 Ølsted

1 Hedensted

5 Daugård

I forbindelse med fastsættelse af rammebestemmelser inddeles kommunen i 6 områder, som vist på dette kort.

RÅDHUSET
NIELS ESPES VEJ 8
8722 HEDENSTED
TLF. 79 74 11 11

