
TILLÆG TIL PLANSTRATEGI 2019
   for Hedensted Kommune 



Tillæg til Planstrategi 2019 blev 
vedtaget af byrådet den 

29. januar 2020 og offentliggjort 
den 13. marts 2020.

Alle har haft mulighed for at komme 
med idéer, forslag og 

bemærkninger i perioden fra den 
13. marts til den 8. maj 2020.

I offentligghedsfasen kom der ikke 
idéer, forslag eller bemærkninger til 

tillægget.

Byrådet har godkendt tillæg til 
Planstrategi 2019 uden ændringer 

den 24. juni 2020.

Gudenåen, Tørring ©Hednested Kommune
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FORORD
Kære læser.

Du sidder nu med et tillæg til Planstrategi 2019 for Hedensted Kommune. Planstrategien er en del af 
de overordnede visioner for kommunens udvikling og de indsatsområder og tiltag, der skal realisere 
visionerne.

Vores kommune bygger på en decentral struktur med stor fokus på de mange lokalsamfund. Forudsæt-
ningen for stærke og velfungerende lokalsamfund er, at der i nærheden er velfungerende byer med et 
bredt udbud af servicefaciliteter og butikker, som kommunens tre centerbyer – Juelsminde, Hedensted/
Løsning og Tørring der indeholder en mængde servicetilbud, som efterspørges af moderne familier. 
Det er også et vigtigt parameter, at der er let adgang til de tre centerbyer fra lokalsamfundene.

Tillæg til Planstrategi 2019 fokuser på kulturmiljøer, som der findes mange steder i kommunen blandt 
andet i mange af kommunens bysamfund. Tillægget fokuserer også på støj, som kan være med til at 
vise, hvor der kan være bosætning.

Med offentliggørelse af tillæg til Planstrategi 2019 beslutter Hedensted Byråd, at der skal ske en delvis 
revision af emnerne kulturmiljøer og støj. De nuværende afsnit om kulturmiljøer og støj er forsat gæl-
dende indtil et tillæg til kommuneplanen er endelig vedtaget.

Jeg ser frem til at modtage ideer, forslag og bemærkninger til tillægget til Planstrategi 2019 og den 
kommende revision af temaerne kulturmiljøer og støj i kommuneplanen. Alle idéer, forslag og bemærk-
ninger til tillægget sendes til planogudvikling@hedensted.dk.

God fornøjelse med læsningen.

Kasper Glyngø
Borgmester



Juelsminde Havn ©Hednested Kommune
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TILLÆG TIL PLANSTRATEGI OMSAT I 
KOMMUNEPLAN 2021
Byrådet skal inden udløb af første halvdel af den kommunale valgperiode vedtage en strategi for 
kommunens samlede udvikling - en planstrategi. Byrådet kan i øvrigt offentliggøre en planstrategi, når 
de finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, jf. Lov om planlægning § 23 a, stk. 1. Derfor kan der 
løbende laves nye planstrategier og tillæg til planstrategien.

Planstrategi 2019 blev godkendt den 28. august 2019. Planstrategien ligger op til en revision af kom-
muneplanen på temaerne: Centerbyer 2.0, Trafik og Strategisk planlægning for landsbyer.

REVISION AF KOMMUNEPLANEN
Tillægget til Planstrategi 2019 er udarbejdet for at kunne revidere kommuneplanen på de temaer som 
tillægget omhandler. Temaerne vil efterfølgende skulle udarbejdes som kommuneplantillæg, og der-
med blive indarbejdet i kommuneplanen. Det betyder, at nogle af kommuneplanens retningslinjer og 
arealudlæg skal justeres, ligesom det kan blive nødvendigt at ændre på nogle rammer.

Med offentliggørelsen af tillægget til planstrategien beslutter Hedensted Byråd, at der skal ske en delvis 
revision af temaerne kulturmiljøer og støj.

KULTURMILJØER
Der er i Hedensted Kommuneplan udpeget 61 kulturmiljøer, som alle har en arealudpegning og fælles 
retningslinjer. Disse kulturmiljøer er udpeget i det gamle Vejle Amt og overført til kommuneplanen. 
Nogle af disse kulturmiljøer er i dag ødelagt eller ændret væsentligt, så det essentielle i kulturmiljøet er 
væk. 
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Hedensted Kommune vil derfor arbejde med kulturmiljøerne, og se hvilke der eventuelt har ændret ka-
rakter, om det er i udpegningen eller sårbarheden. En gennemgang af kulturmiljøerne og en præcision 
af sårbarheden kan være med til at styrke udpegningen og lokalsamfundet. 

STØJ
Mange byer er omfattet af kommuneplanens fælles planlægningszone for støj. Det betyder at der i en 
lokalplan inden for udpegningen skal redegøres for støj, hvis der planlægges for støjfølsom anvendelse 
for eksempel boliger.

Udpegningen har ikke været revideret længe, hvorfor der fremgår støjarealer som ikke længere er 
nødvendige, men der kan også være arealer, der i dag er støjpåvirket, som ikke fremgår af den fælles 
planlægningszone for støj. 

Hedensted kommune vil arbejde for at styrke kommunens bosætning, og en revision af arealudlægget 
for støj kan være med til at sikre arealer, der ikke er plaget af støj.


