
PRESSEMEDDELELSE  
21.12.2020 

 

Salget af kommunale grunde sætter ny rekord  

Stadig flere får øjnene op for de mange attraktive byggegrunde i Heden-

sted Kommune. Med hele 83 solgte kommunale grunde i år er sidste års re-

kord på 50 grunde slået med mere end 50 pct.  

Der er mange gode grunde til at flytte til Hedenstederne og samtidig mange 

kommunale byggegrunde at vælge mellem. Dem blev der i det forgangne år 

solgt hele 83 af. Dermed sætter salget af kommunale byggegrunde endnu en-

gang rekord. 

At salget af kommunale byggegrunde i år ligger mere end 50 pct. højere end 

sidste år skyldes ikke mindst de mange attraktive lodder i nybyggerkvarteret 

Lille Dalby Bakker i Hedensted. Her blev der i årets løb solgt 29 grunde, og 

dermed tegner kvarteret sig for godt en tredjedel af det samlede kommunale 

salg. I den sammenhæng kan tilføjes, at der i årets løb blev solgt 43 bygge-

grunde i den private udstykning i samme område. 

Men også i Ølsted og Tørring, hvor der blev solgt syv kommunale grunde i 

hver, i Barrit og Daugård med seks grunde og i Rask Mølle og Stenderup med 

hver fem mærkede man en øget efterspørgsel. Men ellers fordeler salget af de 

kommunale byggegrunde sig på hele 16 byer i kommunen. 

Ikke mindst det sidste glæder borgmester Kasper Glyngø. 

”Vi har stort fokus på at skabe bosætning i hele kommunen, og derfor gælder 

det om hele tiden at have attraktive grunde til salg. At vi nu igen sætter re-

kord for det kommunale grundsalg tilskriver jeg ikke mindst vores attraktive 

beliggenhed lige i hjertet af det østjyske vækstbånd. Men vi ser også nu re-

sultatet af blandt andet en effektiv indsats for at brande vores kommune og 

en flot indsats i vores tekniske afdelinger. Her yder medarbejderne en virkelig 

stor indsats for at følge med interessen fra både investorer og potentielle til-

flyttere. Derfor har vi også netop besluttet at opgradere med tre nye medar-

bejdere. Jeg tror også, at vores placering som en af landets tre bedste er-

hvervskommuner er med til at skabe øget interesse for vores kommune. Vi 

kan i hvert fald registrere stor interesse for at få mere at vide om vores kom-

mune,” siger Kasper Glyngø. 

I 2020 er der 22 lokalplaner under udarbejdelse, og prognosen viser, at der i 

2021 vil blive udarbejdet mindst 25 lokalplaner. Til sammenligning blev der i 

perioden 2016-2019 udarbejdet tilsammen 35 lokalplaner.    
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