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Beskrivelse:

Trafikale forhold:

Fremtidige udviklingsmuligheder:

På Hyrupvej 4 ligger dette smukke hus fra 
19�3, perioden med bedre byggeskik.

Ankomsten til landsbyen fra syd ad Lyse-
gårdsvej, hvor bebyggelsen ligger højt i det 
kuperede terræn.

Stuehuset på Vejlevej 75B har bevaret fine små 
kviste på taget. En detalje som gør dette hus til 
noget særligt.

Flere steder i landsbyen kan huludfyldninger 
fortætte landsbyen. Bebyggelse bør da relatere 
sig til de eksisterende gader.

Kig fra Vejlevej mod syd, hvor amtet har 
udpeget et særligt værdifuldt naturområde.

Kig fra vest mod ankomsten til landsbyen. Den 
trafikerede Vejlevej deler landsbyen i nord og 
syd.

Særlige forhold:Vejlevej deler Hyrup i to dele, men på trods af op-
delingen opfattes landsbyen dog stadig som en sam-
menhængende struktur. Blandt andet ligger Hyrup 
Kro og Hyrup Glashytte helt ud til vejen, så forbikø-
rende bilister bliver opmærksom på bebyggelsen.
Bebyggelsen er på både den nordlige og sydlige side 
af Vejlevej en blanding af mindre beboelseshuse og 
større gårdanlæg. Dette er med til at forstærke lands-
bystemningen.
Ankomsten fra øst ad Vejlevej præges af to større 
gårdanlæg på hver side af vejen. På den sydlige side 
er det Hyrup Maskinstation og på den nordlige en 
gul staldlænge i bindingsværk. Enkelte markante 
træer på den nordlige side af vejen vil kunne tyde-
liggøre ankomsten fra denne side endnu mere.
Ankomsten fra vest ad Vejlevej præges af et større 
landbrug og af enkelte mindre og noget forfaldne 
huse på den nordlige side. På den sydlige side ses 
bagskellet til flere af de mindre parceller på den syd-
gående Lysegårdsvej. Denne ankomst kunne godt 
forskønnes og tydeliggøres ved markering med et 
eller flere større træer på hver side af vejen. Lands-
byen har i dag flere høje træer, som bør bevares - 
blandt andet alleen på Lysegårdsvej og ved ankom-
sten fra øst ad Langbjergvej.
Flere bygninger i Hyrup har helt eller delvist be-
varet bindingsværk. Tegl i røde og gule nuancer er 
dog det mest brugte byggemateriale, og landsbyen 
rummer flere bygninger med fine tegldetaljer. Der 
er flere typer  tagbeklædninger, som spænder fra 
det traditionelle tegltag til stråtag og metalplader. 
Flere bygninger, som for eksempel forsamlingshuset 
og glaspusteriet bør bevares, bl. a. for at formidle 
landsbyens historie. Det er også af stor betydning at 
bevare strukturen med længegårdene, hvor gårdrum-
met er særlig karakteristisk.
Huset på Langbjergvej 1 er i meget dårlig forfatning 
og kunne godt nedrives, uden at det derved vil for-
ringe oplevelsen af det intime landsbygademiljø på 
Langbjergvej.
Flere steder i den sydlige del af Hyrup er præget 
af lavbundsområder. Mod øst er der, syd for Vejle-
vej, et større område, som af amtet er karakteriseret 
som særlig værdifuldt naturområde, her gælder det, 
at området skal bevares som naturområde med et 
mangfoldigt og varieret plante- og dyreliv. Området 
er desuden udlagt til ny natur.
Det meste af bebyggelsen ligger indenfor et område 
med særlig drikkevandsinteresse og indenfor ind-

vindingsoplandet for både Stouby og Hyrup vand-
værker - i det, der kaldes indsatsområde 1. I disse 
områder må der som hovedregel ikke tillades place-
ret aktiviteter eller anlæg, der kan true grundvandet. 
Indsatsområder er betegnelsen for de vigtigste om-
råder for nuværende og fremtidig vandindvindin-
ger, hvor der skal iværksættes en særlig indsats for 
beskyttelsen af grundvandet.
Placering af nyt byggeri til boligformål kan nogle 
steder vanskeliggøres af husdyrbekendtgørelsens 
afstandskrav i forhold til større landbrug med dy-
rehold.

Den trafikerede Vejlevej skærer sig som nævnt ind 
igennem landsbyen og deler bebyggelsen op. Vejle-
vej er for det meste med befæstede fortove. 
De øvrige gader er på kørebanen belagt med asfalt 
og er uden befæstede fortove. Mindre veje, ind-
kørsler og stier er belagt med grus og sand. Dette 
gadeprofil bør bevares og anvendes ved anlæg af 
eventuelle nye veje, stier og indkørsler
Hyrup er en af de større landsbyer i kommunen og 
har med Vejlevej også god forbindelse til det of-
fentlige trafiknet. Infrastrukturen omkring landsbyen 
giver mulighed for kulturelle og kreative aktiviteter 
støttet af glashytten og kroen. Der er grobund for 
ny aktivitet, som eksempelvis udstillinger i forsam-
lingshuset.
Hyrup opleves som en sammenhængende landsby  
på trods af Vejlevejs opsplitning. Ved forskønnelse 
af vejforløbet gennem landsbyen kan farten nedsæt-
tes og give bilister er god oplevelse af landsbyen.
Rundt omkring i landsbyen er der flere steder mu-
lighed for huludfyldninger. På den måde kan ga-
deforløbet strammes op og fortættes. Desuden kan 
nye udstykninger flere steder være med til at styrke 
afgrænsningen mod det åbne land.
For at undgå en uhæmmet vækst, der kan skabe mis-
forhold i landsbyen, forventes det, at den byudvik-
ling, som rammerne giver mulighed for, vil skulle 
ske jævnt over mange år. 
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Afgrænsningen:

Signaturforklaring:

intensivt byggeri

(mindre huse, evt. med mindre fritliggende 
udhuse og garage)

ekstensivt byggeri

(større parceller, evt. jordbrugsparceller, even-
tuelt i byggeform med flere længer, som danner 
gårdrum)

lavbundsområde indenfor landsbyens afgræns-
ning

træer eller højere læhegn

bevaringsværdige bygninger

(se begrundelser under generelle bestemmelser)

Lysegårdsvej

Langbjergvej
Hyrupvej

Vejlevej

Vejlevej

Bobækvej

Ankomsten fra vest kan de-
fineres tydeligere med be-
plantning.
Det vil også runde landsby-
en af mod det åbne land og 
gøre landbrugsbygningerne 
knap så dominerende

Nye udstykninger kan fylde 
huller i gadeforløbet ud 

Ankomsten kan her gøres 
klarere med enkelt udstyk-
ning på den vestlig side af 
Lysegårdsvej

Mod øst ligger et 
kuperet naturom-
råde, der af amtet 
er udpeget som 
særlig værdifuldt
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Foruden de generelle rammebestemmelser for landsbyerne gælder følgende særlige rammebestemmelser for Hyrup:

- Områdets anvendelse fastlægges til blandet erhvervs- og boligformål (helårsbeboelse)
-  Parceller i områdetype A må maksimalt udstykkes med en grundstørrelse på 1500 m²
- I område B skal grunde udstykkes med en størrelse på minimum 1500 m² og bygninger må ikke placeres i større afstand end 40 m fra vejskel
- Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige �5
- Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter fra terræn til kip
-  Som udgangspunkt må bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage (1½ etage). Opføres byggeri med flere etager, skal det 

visuelt dokumenteres, at det kan ske uden genevirkninger i forhold til landsbyens særlige karakter og det omkringliggende åbne landskab
- Bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensynstagen til den eksisterende landsbys struktur og byggestil, herunder materialevalg og far-

vesætning
- Bebyggelse skal endvidere udformes og placeres under hensynstagen til natur- og landskabsinteresser i området, herunder særligt i grænsezonen 

mellem landsbyen og det åbne land
- Til udvendige bygningsdele må der ved farvesætning ikke anvendes stærke signalfarver eller fluoriserende farver.

Rammebestemmelser:

Landsbyens afgrænsning
og bebyggelsestyper:

A

A

B

A




