
 

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Plutovej i Hedensted. 

Offentliggørelse af påtænkt beslutning. 

 

Hedensted Kommune har i en periode arbejdet med de trafikale udfordringer for 

lastbiltrafikken til og fra virksomheden GM Plast beliggende på Plutovej i 
Hedensted. 
 

Som et af redskaberne til at løse ovennævnte trafikale udfordringer har 
Hedensted Kommune til hensigt at nedlægge en del af den offentlige vej Plutovej 

i Hedensted.  
 

 
 

 
Vejstykket, der ønskes nedlagt, er angivet med rød markering på ovenstående 

luftfoto og grænser til matr.nr. 3t, 3u, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø og 3aa alle 
Remmerslund By, Hedensted. Alle disse ejendomme ejes af virksomheden GM 
Plast. En forudsætning for at vejstykket kan nedlægges helt og ikke behøver 

opretholdes som privat fællesvej er, at disse ejendomme sammenlægges 
matrikulært i det omfang de ikke har anden vejadgang.  

 
Inddrages det nedlagte vejareal som en del af virksomhedens areal giver dette 
mulighed for at optimere trafikken til, fra og internt på virksomheden på en 

måde, der minimerer risikoen for kødannelse af til- og frakørende lastbiler samt 
lastbiler der holder ved virksomheden for af- og pålæsning. Det nedlagte vejareal 

tænkes derfor afhændet til GM Plast. 
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Et stykke af nuværende matr.nr. 3y Remmerslund By, Hedensted (angivet med 

grøn markering) inddrages til offentligt vejareal med henblik på at etablere 
vendeplads for enden af den del af Plutovej der opretholdes som offentlig vej. 

 
Hedensted Kommune har som vejmyndighed hjemmel til at nedlægge en 
kommunevej eller dele heraf i henhold til Lov om offentlige veje (nr. 1520 af 27. 

december 2014) § 15. 
 
§ 15. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der 

skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. 

Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i 

økonomiske forhold. 

 
Kommunen behandler nedlæggelse af offentlige veje i henhold til vejlovens § 
124-128. Relevante uddrag gengives nedenstående. 

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en 

kommunevej skal nedlægges. 

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom 

eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis 

opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. 

….. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der 

forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde 

oplysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7. 

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, 

skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i 

medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen 

for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

 

 

§ 124, stk. 3 og 125, stk. 1 angiver en meget langvarig og omstændelig generel 
procedure for nedklassificering af offentlige veje. Denne procedure kan jf. § 126 

”fraviges ved aftale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er 
enige herom.” 
 

Ejeren af matr.nr. 3t, 3u, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø og 3aa alle Remmerslund By, 
Hedensted vurderes som den eneste direkte berørte grundejer (part) i forhold til 

afgørelsen. Denne grundejer og kommunen har underskrevet erklæringer om at 
fravige § 124, stk. 3 og §125, stk. 1. 
 

Inden forvaltningen træffer endelig afgørelse, skal den påtænkte beslutning 
offentliggøres og meddeles ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen.  

 
Offentliggørelsen foretages via dette opslag på kommunens hjemmeside.  

 
Den berørte ejer (matr.nre 3t, 3u, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø og 3aa alle Remmerslund 
By, Hedensted) partshøres i forhold til afgørelsen.  

 
Hedensted Kommune har derudover valgt at orientere øvrige grundejer langs 

Plutovej direkte. 
 
 

Bemærkninger til den påtænkte afgørelse kan sendes til vejdrift@hedensted.dk  - 
senest 26. november 2021. 
 

https://danskelove.dk/vejloven/124#1
https://danskelove.dk/vejloven/124#5
https://danskelove.dk/vejloven/124#2
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