
Idéfase for etageboliger på Bredgade i Hedensted
Baggrund for høring
Hedensted Kommune undersøger muligheden for, at der kan etableres et etageboligbyggeri i 4 etager
fremfor de gældende 3 etager, på adressen Bredgade 8, 8722 Hedensted 

Derfor inviterer Hedensted Kommune dig ind i dialogen om ændringen af bygningshøjden og antallet af
etager. 

Området er allerede rammebelagt jævnfør kommuneplan 2021-2033, hvor arealet er udlagt til
centerområde, hvor der kan bygges i 3 etager og i en bygningshøjde på 10 meter.

En realisering af det ønsket etagebyggeri i 4 etager kræver, at der udarbejdes både et tillæg til
kommuneplanen og en ny lokalplan. 

I denne høring kan du derfor læse mere om ændringen af kommuneplanen.

Eksisterende forhold
Planområdet omfatter et areal på 1220 kvadratmeter, og omfatter matrikel 7u, Hedensted By, Hedensted.
Planområdet ligger centralt i Hedensted, og har hidtil huset bedemandsforretning med boliger på første
salen. Ejendommen er beliggende på hjørnet mellem Bredgade og Ankersvej, og afgrænset af jernbanen
mod vest.

Planområdet er omfattet af kommuneplanramme 5.C.02, som udlægger arealet til centerformål samt
lokalplan 54, der udlægger ejendommen til butiksformål med mulighed for bolig på første sal.

Oversigtsbillede med kommuneplanrammerne og matrikelafgrænsninger. Planområdet ses markeret med blålinje. 

Eksisterende kommuneplan
Området er i kommuneplan 2021-2033 beliggende i kommuneplanramme 5.C.02 med følgende
rammebestemmelser:

• Områdets anvendelse er fastlagt til centerområde
• Maksimal bebyggelsesprocent: 80 %
• Maksimal etageantal: 3



• Maksimal bygningshøjde: 10 meter

Fremtidig kommuneplanramme
Hvis det ønskede byggeri skal kunne realiseres, skal der laves et nyt rammeområde til centerformål, hvor
antallet af etager og bygningshøjden hæves. 

Der vil giv følgende bestemmelser for rammeområdet: 
• Områdets anvendelse er fastlagt til centerområde
• Maksimal bebyggelsesprocent: 80 %
• Maksimal etageantal: 4
• Maksimal bygningshøjde: 14 meter

Konsekvenser for planlægningen
Hvis det ønsket projektforslag skal realiseres, er det nødvendigt at ændre kommuneplanens gældende 
rammebestemmelser for området. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021-2033, som 
ændre antallet af etager og bygningshøjden. Derudover skal der udarbejdes en ny lokalplan, som mere 
detaljeret fastlægger bestemmelser for byggeriet, parkering og udearealer med mere.

Det videre forløb
Vi hører gerne dine synspunkter og ideer vedrørende ændringen af kommuneplanen. Synspunkter og ideer, 
der fremsendes i foroffentlighedsfasen vil blive forelagt Hedensted Kommunalbestyrelse inden der arbejdes 
videre med det forespurgte projekt.

Vi hører gerne din mening
Orienteringen er offentlig fremlagt fra den 14. oktober – til den 28. oktober 2022.

Send dine ideer og forslag senest den 28. oktober 2022 til:

Plan & Stab 
Stationsparken 1, 7160 Tørring 
E-mail: plan@Hedensted.dk

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Plan på telefon 7975 5606 eller på
email: plan@Hedensted.dk


