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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område
og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal
placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:
Redegørelse, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens
bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del
af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl
om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen.
Planbestemmelser, der er de bindende bestemmelser for
områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst
skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold
til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsplan, der viser, hvordan området påtænkes
udnyttet. Bilaget er ikke bindende.
Liste over arter til plantebælte.
Servitutredegørelse med beskrivelse af eksisterende servitutter for de pågældende ejendomme.
Miljøvurderingsscreeningsskema.

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri.
Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra
landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
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LOKALPLANFORSLAGET
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det. I den fastsatte offentlighedsperiode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut
vurderer byrådet, i hvilken udstrækning, man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter
vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de
indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt
lokalplanforslag.

DEN ENDELIGE LOKALPLAN
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register www.plansystem.dk, er den bindende
for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med
planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som
er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan
fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

RETSVIRKNINGER
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet
Retsvirkninger i lokalplanen.

REDEGØRELSE
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Bemærkninger

Lokalplanområdet set fra Søndergade med den eksisterende tank, der nedlægges. Januar 2020.

Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
AVK Holding A/S ønsker at opføre et domicilbyggeri til
kontorformål ved Søndergade i Galten, i nærhed til hvor
AVK-virksomheden oprindeligt blev grundlagt.
Lokalplanen har til formål at muliggøre kontorbyggeri i op
til 4 etager, med tilhørende parkeringsareal og udefaciliteter.

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet omfatter i dag en tankstation med adgang fra Søndergade umiddelbart overfor Røddikvej, et nu
nedrevet enfamilieshus med adgang fra Søndergade, samt et
enfamilieshus med adgang fra Præstdam, som nedrives med
lokalplanens fulde realisering.
Tankstationen er i dag aktiv, men nedlægges med lokalplanens fulde realisering.
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LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lige umiddelbart nord for lokalplanområdet løber en sti, der
er en vigtig færdselsåre for blandt andet skoletrafikanter på
cykel og gåben.

Bemærkninger

Nord herfor ligger i dag erhvervsbyggeri ejet af AVK-virksomheden. Mod øst, på den anden side af Søndergade, ligger
SuperBrugsens parkeringsplads, der har udkørsel via Røddikvej, der munder ud i Søndergade, umiddelbart overfor
den nuværende tankstations ind- og udkørsel.
Mod syd og vest ligger parcelhuskvarterer med primært
enfamilieshuse i 1-1½ plan.

LOKALPLANENS INDHOLD
Det er lokalplanens formål at sikre
•

At området kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-2 og med grundvandsklasse 1,

•

at der opnås sikker vejtilslutning til eksisterende vejnet,

•

at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens udseende og
tilpasning til omgivelserne,

•

at området indrettes således at regnvand fra store regnskyl kan håndteres hensigtsmæssigt inden for lokalplanområdet

•

at områdets ubebyggede arealer og friarealer fremstår
med en grøn karakter.

•

at servitutter, der er uforlignelige med lokalplanen,
ophæves.

Bebyggelsens placering og udseende
Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor den primære
bebyggelse skal placeres. Byggefeltet er placeret sydligt på
grunden, hvilket er med til at mindske omfanget af skyggekast på ejendomme beliggende mod nord og vest.
Derudover må der placeres mindre bygninger, som fx cykelskur og overdækninger til renovation.
Der stilles krav om fladt tag på den primære bebyggelse.
Trafiksikkerhed og trafikafvikling
Vejadgangen til grunden ligger i det eksisterende trebenede
kryds mellem Røddikvej og Søndergade. Samtidig er stien
på nordsiden af grunden skolevej for mange af børnene til
Gyvelhøjskolen.
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Stien nord for lokalplanområdet er en vigtig forbindelse til
skolen, der ligger på den modsatte side af Søndergade.

REDEGØRELSE
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Den nye anvendelse betyder, at der skal tages fornyet stilling
til forholdene omkring trafikbelastning i krydset mellem
Røddikvej og Søndergade. Derudover forventes den ændrede anvendelse på grunden at ændre trafikmønstret for
området til at koncentrere de primære trafikstrømme til
morgen- og eftermiddage, og forventes derfor at øge belastningen af et i forvejen trafikbelastet kryds i de tidsrum, hvor
skolebørn må forventes at skulle passere Søndergade.
Det er muligt med vejloven at stille krav om etablering af
trafikale tiltag med henblik på at afbøde konsekvenserne af
den ændrede anvendelse.
Tilpasning til omgivelserne
Projektet er placeret i et område med landskabskarakteren
bølget landskab. Karakteren vurderes ikke at være tydelig i
det pågældende område, der er i dag udbygget med erhverv
og boliger i varierende højder og volumen og i et relativt
fladt terræn.
Det nye byggeri vil blive højere end det omkringliggende
byggeri, ligesom bebyggelsesprocenten bliver større. Der er
derfor lagt fokus på overgange til naboområder, fx ved at
fastsætte bestemmelser om beplantning i skel mod syd og
vest, som er med til at udtone de skalamæssige forskelle.
Håndtering af overfladevand
Lokalplanen stiller krav om, at overfladevand skal forsinkes
og tilbageholdes inden for området. Derfor muliggør lokalplanen forskellige løsninger, herunder anlæg af nedgravede
rør eller reservoir til opmagasinering af regnvand, samt mulighed for at ”sænke” vej- og parkeringsarealer med henblik
på opstuvning ved kraftige regnskyl.
For al befæstelse der overstiger den eksisterende befæstelsesgrad på 50 % skal vandet forsinkes på egen grund efter
nærmere aftale med Skanderborg Forsyning.
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Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning
KOMMUNEPLAN
Lokalplanområdet ligger i rammeområde 30.C.02 - Centerområde Syd i Galten. Rammen giver mulighed for kontorbyggeri i op til 4 etager med en højde på maks. 15 meter ud
mod Søndergade.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

LOKALPLAN NR. 23
Størsteparten af lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 23, - Galten, Skanderborg, Bolig og erhvervsområde
Søndergade og Nørregade.
Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 1163 Erhvervsbyggeri ved Søndergade, ophæves lokalplan nr. 23,
- Galten, Skanderborg, Boglig og erhvervsområde Søndergade og Nørregade for de omfattede matrikler.
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KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND
Lokalplanen fastlægger en befæstelsesgrad på maks. 80 %.
For al befæstelse der overstiger den eksisterende befæstelsesgrad på 50 % skal vandet forsinkes på egen grund efter
nærmere aftale med Skanderborg Forsyning.
Lokalplanen giver mulighed for at anlægge forsænkede
parkeringsarealer til tilbageholdelse af regn- og klimavand
inden for området. Derudover kan der anlægges underjordiske løsninger til forsinkelse af overfladevand.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Der er ikke Natura 2000-områder inden for området.
Nærmeste område, N232 Lillering Skov m.v., ligger ca. 4 km
mod sydøst. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke
et Natura 2000-område på så stor afstand.
Arter af flagermus yngler og raster især i bygninger og
i sprækkede eller hule træer. Ved fældning af et mindre
antal træer og/eller nedrivning af eksisterende bebyggelse i
byzone antages det, at tætheden og antallet af egnede træer/
utætte huse er konstant pga. løbende forfald, og at der altid
vil være overskud af yngle- og rasteområder i nærheden, selv
om den pågældende bygning/træ skulle være levested og
ødelægges.
Projektet berører eksisterende bebygget areal i byzone, og
der er ikke registreret og forventes ikke at være yngle- og
rasteområder eller forstyrrelse af andre strengt beskyttede
eller rødlistede arter.

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Skovbyggelinje i området er ophævet. Der findes i øvrigt
bebyggelse mellem skovbrynet og det ansøgte projekt.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse. Området ligger i indvindingsoplandet til Galten
Vandværk umiddelbart udenfor det grundvandsdannende
opland.
Projektet giver mulighed for omdannelse/fortætning af eksisterende byområde. Arealanvendelsen ændres ikke til mere
grundvandstruende aktivitet. Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes
for udlæg af arealer til byudvikling. Derfor kan det ud fra et
grundvandssynspunkt være fornuftigt at fortætte eksisterende by.
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MUSEUMSLOVEN
Der vil næppe være arkæologiske levn af væsentlig videnskabelig værdi på de berørte arealer, da de er bebyggede i
forvejen og der også er foretaget en del belægningsarbejder.
Museum Skanderborg har ikke umiddelbart nogen interesser i det kommende projektareal.

Bemærkninger

Hvis der i forbindelse med jordarbejder indenfor lokalplanområdetfindes spor af fortidsminder, skal arbejdet i det
omfang det vedrører fortidsmindet standses, jf. Museumslovens kap. 8. Fundet skal straks anmeldes til Skanderborg
Museum.

FREDNING OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
M.V.
Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i
området.

BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Realisering af lokalplanen vurderes ikke direkte at have indflydelse på bolig- og befolkningsprognosen for Galten-Skovby, og vil dermed ikke direkte påvirke kapaciteten i skole- og
dagtilbud.
Der er busforbindelser til Silkeborg og Århus fra Røddikvej,
samt til Skanderborg via Stilling, Jeksen og Stjær, hvilket
kan være et alternativ for ansatte til kørsel i egen bil.

MILJØFORHOLD
Jordforurening
Ejendommen Søndergade 40 i Galten er ikke kortlagt efter
Jordforureningsloven. Århus Amt fik i 1992 udført en orienterende miljøundersøgelse af det eventuelle forureningsniveau på salgspladsen, og konkluderer at ”den konstaterede
forurening på ejendommen må antages at være af begrænset, bagatelagtig karakter.”
Skanderborg kommune vil dog ikke afskrive, at der potentielt kan være en forurening på ejendommen.
Hvis der i forbindelse med gravearbejdet på ejendommen
erkendes forurening er ejer forpligtiget til standse arbejdet
og kontakte Regionen. jf. jordforureningslovens §71.
Ejendommen ligger inden for områdeklassificering, hvilket
betyder, at jorden inden bortskaffelse skal analyseres og
anmeldes til Skanderborg Kommune.
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hvor Røddikvej og Søndergade
mødes, som samtidig bliver
vejadgang til det nye erhvervsområde.
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Virksomhedsstøj
Der er foretaget beregninger for virksomhedsstøj omfattende både trafikafledt støj (kørsel og parkering inden for
lokalplanområdet) samt støj fra ventilationsanlæg. Beregningerne viser, at støjgrænser for virksomhedsstøj i forhold
til boliger i nærområdet kan overholdes.
Spildevand
Området er fælleskloakeret og planlagt til at skulle separeres. Det vil sige at Skanderborg Forsyning skal aftage
spildevand og regnvand fra skelbrønde. For regnvand er det
svarende til en 5 årshændelse, og for spildevand er det hvad
der må betragtes som almindelig husholdningsspildevand.
Såfremt der skal madbetjenes mere end 25 personer, skal
der ansøges om spildevandstilladelse, da der skal etableres
en fedtudskiller. Nye ejendomme forberedes for separatkloak.
Det er tilladt at befæste området med 50 %, hvis der befæstes herudover, skal vandet forsinkes indenfor området,
inden det ledes ud til forsyningens ledninger. Dette er gældende for det der svarer til en 5 årshændelse. Mængden skal
aftales med Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Tilslutning til kloak skal ske efter aftale og nærmere anvisning fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold
til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK
1225 af 25.10.2018) og vurderet, at det projekt, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, ikke medfører en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.
Det er derfor vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af
lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
Elforsyning til området skal ske fra Dinel A/S.

VANDFORSYNING
Området ligger inden for Galten Vandværks forsyningsområde.

VARMEFORSYNING
Lokalplanen kan ikke stille krav om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, men der er kollektive varmeledninger i
området, som det er muligt at slutte på.
Der foreligger dog tinglyste servitutter omkring forpligtigelse til at aftage varme fra Galten Varmeværk - se servitutredegørelse i bilag 6.

SPILDEVANDSFORHOLD
Lokalplanområdet skal tilsluttes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsystem i henhold til gældende spildevandsplan. Området skal separatkloakeres.
Området er fælleskloakeret i dag, men planlagt separatkloakeret.

RENOVATION
Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn
til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationskøretøjer og
vendepladser samt transportvejene mellem afhentningssted
og renovationskøretøjerne leve op til kravene i Skanderborg
Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
Yderligere oplysninger findes på:
https://www.renosyd.dk/media/4706/skanderborg-regulativ-erhverv-29-05-2019_c.pdf
Inden for området åbnes mulighed for øget kildesortering af
f.eks. glas og aluminium. Mulighederne vil kunne udnyttes
såfremt Reno Syd etablerer en indsamlingsordning for de
pågældende affaldsfraktioner.
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Tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder
POLITIET
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til
udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens
§ 100).

VEJMYNDIGHED
Projektet lægger op til vejadgang fra Søndergade, umiddelbart over for Røddikvej, hvor udkørsel fra SuperBrugsens
parkeringsplads i dag finder sted. Kombineret med en
forholdsvis høj årsdøgnstrafik på Søndergade og behovet
for sikker krydsning for skolebørn i netop dette kryds, vil
fremtidig vejadgang forudsætte trafikale tiltag, som fx en
lysregulering.
Det er muligt med vejloven at stille krav om etablering af
trafikale tiltage med henblik på at afbøde konsekvenserne af
den ændrede anvendelse i området.
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Servitutter
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret de
tinglyste servitutter på ejendommene, som fremgår af bilag
6 (Servitutredegørelse), som kan have betydning for byggeog anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten vist i bilag 6.
Ophævelse af tilstandsservitut
Den tinglyste tilstandsservitut af 2. juni 1965 for matrikel
nr. 2cæ, Galten By, Galten omhandlende fremtidig anvendelse til boligformål, ophæves jf. planlovens § 15, stk. 2, nr.
20, idet servituttens indhold er uforeneligt med lokalplanens formål, og idet servitutten ikke bortfalder som følge af
planlovens § 18.
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Lokalplan nr. 1163
Erhvervsbyggeri ved Søndergade
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 50
af 19. januar 2018 med senere ændringer - fastsættes herved
følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte områder:

§ 1 	

FORMÅL
Lokalplanens formål er at sikre
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1.1

At området kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse
1-2 og med grundvandsklasse 1,

1.2

at der opnås sikker vejtilslutning til eksisterende vejnet,

1.3

at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens udseende og
tilpasning til omgivelserne,

1.4

at området indrettes således at regnvand fra store regnskyl
kan håndteres hensigtsmæssigt inden for lokalplanområdet,

1.5

at områdets ubebyggede arealer og friarealer fremstår med
en grøn karakter,

1.6

at tilstandsservitutter, der strider med lokalplanens formål
jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 20, ophæves.

§ 2 	

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanområdet omfatter matrikelnumrene 2an, 2aq og
2cæ, alle Galten By, Galten jf. bilag 1.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og skal forblive i
byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.

§ 3 	

AREALANVENDELSE

3.1

Området udlægges til erhvervsformål i miljøklasse 1-2.

3.2

Inden for området må indrettes virksomheder i grundvandsklasse 1.

3.3

I området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til
liberale erhverv, kontor-, administrations-, udstillings- og
servicevirksomhed og tilsvarende, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, samt dertilhørende opholdsarealer,
færdsels- og parkeringsarealer og tekniske anlæg, herunder
anlæg til håndtering af overfladevand.

3.4

Området kan desuden anvendes til offentlige og private
institutioner, som fx undervisningsformål.

Bemærkninger

Vedr. § 1 og 3
Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser.
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§ 4 	

UDSTYKNING

4.1

Inden for lokalplanområdet kan eksisterende skel nedlægges, og området sammatrikuleres.

4.2

Der kan ikke foretages yderligere udstykning.

§ 5 	

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Vedr. § 5.1

Byggefelt

Lokalplanområdet påtænkes
udbygget i etaper.

5.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet som vist på
kortbilag 2. Inden for byggefeltet kan der desuden etableres
midlertidig parkering, vendepladser og opholdsarealer.

5.2

Uden for byggefeltet må der placeres sekundær bebyggelse i
form af overdækket cykelparkering, skure og lignende, dog
med et maks. areal på 50 m² pr. bygning. Det samlede areal
af sekundær bebyggelse må ikke overskride 200 m².
Bebyggelsens omfang

5.3

Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 80.

5.4

Bebyggelse inden for byggefelt jf. kortbilag 2 må maks.
opføres i 4 etager med en højde på maks. 15 meter jf. § 5.6.
Tekniske installationer til ventilation mv. skal integreres i
bygningens konstruktion.

5.5

Sekundære bygninger må højst opføres i en højde på 2,5
meter jf. § 5.6.

5.6

Niveauplan er fastlagt til 40,75. Bygningens højde måles
herfra.

§ 6 	

BEBYGGELSENS UDSEENDE
Materialer og farver

6.1

6.2
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Facader på bebyggelsen, bortset fra glaspartier, skal fremstå
med mat overflade, og må kun opføres af følgende materialer og kombinationer heraf:
•

Teglsten, som blank murværk, vandskuret eller pudset
murværk.

•

Fiberplader, isolering og lignende, som malede eller
pudsede.

•

Træpartier med træets naturlige overflade og farver eller
malet.

•

Glas og beton.

Mindre bygningsdele, som fx taginddækninger, fritstående

Bemærkninger

BESTEMMELSER
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søjler, solafskærmninger og vinduesrammer, kan tillige udføres i metal, herunder stål, zink, kobber og aluminium.
6.3

Mindre bygninger jf. § 5.2 må tillige opføres i andre materialer end nævnt i § 6.1.

6.4

Bebyggelse må ikke opføres i kridhvid eller pangfarver.

6.5

Solpaneler placeret på tag eller facader skal integreres i
bygningens arkitektur.

Bemærkninger

Tagform
6.6

Tage skal udformes med hældning på maks. 1:40.
Skiltning

6.7

Skilte skal udføres som ’løse bogstaver’, symboler eller logoer uden baggrundsplade.

6.8

Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på at orientere og
må ikke virke dominerende.

6.9

Der må ikke opsættes lysende skilte, herunder digitale pyloner, inden for lokalplanområdet.

§ 7 	

UBEBYGGEDE AREALER
Hegn

7.1

Mod syd og vest skal der anlægges en sammenhængende
række af beplantning bestående af mindst én række som angivet på kortbilag 2. Plantebæltet skal bestå af en blanding af
arterne angivet i bilag 5.

7.2

Øvrige hegn skal etableres som grønne hegn eller fast hegn
udført i træ. Der kan dog opsættes trådhegn, såfremt dette
begrønnes.

7.3

Der må højst opstilles 3 flagstænger inden for lokalplanområdet med en højde på maks. 12 meter. Flagstængerne skal
opstilles samlet i et geometrisk mønster.
Befæstelse

7.4

Der må ikke foretages befæstelse på mere end 80 % af det
samlede areal inden for lokalplanområdet. Bebyggelse, vejog parkeringsarealer, befæstede stier og tilsvarende indgår i
beregningen heraf.
Belysning
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7.5

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal fremstå ens
inden for lokalplanområdet.

7.6

Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses

Beplantning kan opbløde
skalaspring - fx fra et højere
erhvervsbyggeri til et lavere
parcelhus. Samtidig skærmer
beplantning fra indbliksgener.

BESTEMMELSER
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i styrke efter det generelle belysningsniveau i området.
Regnvandshåndtering
7.7

Regnvand på befæstigede arealer, der overstiger 50 %, skal
forsinkes på egen grund.

7.8

Såfremt eksisterende strømningsveje jf. bilag 5 påvirkes,
skal det sikres, at disse genoprettes, eller at vandet kan
tilbageholdes inden for området.

Bemærkninger

Terrænregulering
7.9

Der må inden for lokalplanområdet ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter.

7.10

I forbindelse med anlæg af veje og parkeringsarealer må
terrænet reguleres med mere end +/- 0,5 meter, hvis reguleringen har til formål at sikre tilgængelig, eller at en hensigtsmæssig håndtering af regnvand kan finde sted.

§ 8 	

VEJE, STIER OG PARKERING
Vejadgang

8.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Søndergade som vist
på bilag 2 via nyt lyskryds for Søndergade/Røddikvej.

8.2

Der skal etableres en sekundær vejadgang til Præstdam, som
skal forsynes med bom eller pullerter.

8.3

Der udlægges vej, færdsels- og parkeringsareal som vist på
Bilag 2.

8.4

Adgangsvejen A-B skal udlægges med en kørebane på minimum 5,5 meter.

8.5

Færdselsarealer skal udformes med hjørneafskæringer.
Parkering
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8.6

Der skal etableres bil- og cykelparkeringspladser i overenstemmelse med Skanderborg Kommunes parkeringsnorm,
svarende til 1 bilparkeringsplads pr. 50 m² etageareal kontorbyggeri og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² etageareal.

8.7

Der skal etableres et passende antal handicapparkeringspladser jf. bygningsreglementets krav hertil.

8.8

Parkeringspladser skal placeres inden for arealer udpeget til
færdsels- og parkeringsareal jf. bilag 2, dog jf. § 5.1.

Vedr. § 8.2
Den sekundære vejadgang er
nødvendig for at kunne sikre,
at renovationsbiler og varelevering mv. kan undgå at skulle
bakke i området. Bommen skal
sikre, at kun disse typer af køretøjer benytter vejadgangen
til Præstdam, af hensyn til at
sikre naboerne på villavejen.

BESTEMMELSER
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§ 9 	

TEKNISKE ANLÆG
Ledninger, kabler mv.

9.1

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres
under terræn.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres
på facader.
Kloakering

9.3

Spildevandsafledning skal ske i henhold til gældende Spildevandsplan og Skanderborg Kommunes anvisninger.
Renovation

9.4

Renovationspladser til dagrenovation mv. skal placeres efter
Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet.

9.5

Renovationspladser skal afskærmes og begrønnes.

§ 10 	

MILJØ
Ingen bestemmelser.

§ 11 	

GRUNDEJERFORENING
Ingen bestemmelser.
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§ 12 	

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE ELLER ÆNDRET ANVENDELSE AF ET UBEBYGGET AREAL

12.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er
tilsluttet kloaksystemet efter Skanderborg Kommunes anvisninger og nødvendig regnvandsafledning er etableret, jf. §
9.3.

12.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret plantebælter jf. § 7 på de matrikler inden for lokalplanområdet,
der ibrugtages til erhvervsformål.

12.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkeringspladser jf. § 8.

§ 13 	

LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT

13.1

Den del af eksisterende Lokalplan nr. 23 vedtaget af Skanderborg Byråd den 24.11.2010 som omfatter areal inden for
lokalplanområde 1163, aflyses med den offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1163.

Bemærkninger
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§ 14 	

SERVITUTTER

14.1

Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17:
Matr.nr. 2cæ, Galten By, Galten
Tinglyst 02.06.1965 - 3595-63 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv.
Påtaleret: Bestyrelsen for grundejerforeningen og de enkelte
grundejere.

§ 15 	

RETSVIRKNINGER
Midlertidige retsvirkninger (slettes ved lokalplanens endelige vedtagelse)

15.1

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den
af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges
eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at
foregribe den endelige plans indhold.

15.2

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en
ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelde med kommuneplanen, og
at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

15.3

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år
fra offentliggørelse af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet
af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og
ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Endelige retsvirkninger
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15.4

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med
planen.

15.5

Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.6

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v. som er
indeholdt i planen, skal etableres.

15.7

Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med lokalplanens principper. Når en dispensation berører
omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme
med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives.

Bemærkninger
Vedr. § 14
Tilstandsservitutten har til
formål at sikre, at fremtidig
anvendelse i området skal
være villabebyggelse. Da denne anvendelse er i strid med
lokalplanens formål, ophører
servituttens gyldighed. Grundejerforeningen orienteres
herom.
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15.8

Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med
lokalplanens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse
af en ny lokalplan.

15.9

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre planen, kan byrådet ekspropriere.

§ 16 	

VEDTAGELSE

16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den XX. måned 20XX.

16.2

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den XX. måned 20XX.

Bemærkninger
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Arkitekt Steen Hassag
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

BILAG 4
TOPOGRAFI
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ARTSNAVN

KENDETEGN

Fuglekirsebær (Prunus avium) ”Plena”

Middelstort og opretvoksende, 7-12 meter. Fine
hvide blomster og høstfarver.

Almindelig røn (Sorbus aucuparia)

Middelstort træ, 5-15 meter højt, som ung kraftigvoksende. Let løv og flotte høstfarver.

Tretorn (Gleditsia tricanthos) ”Skyline”

Moderatvoksende træ, 10-15 meter. Opretvoksende med meget let og dekorativt løv.

Kobberbirk (Betula albo-sinensis var septentrionalis)

Opretvoksende, ofte flerstammet træ, 8-10 meter
højt. Smuk bark og høstfarver.

Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Busk eller lille træ, 3-5 meter højt. Høstfarver og
dekorative frugter.

Bærmispel (Amelanchier arborea) ”Robin Hill”

Lille moderatvoksende træ, 5-7 meter. Sartrosa
blomster og høstfarver.

Paradisæble (Malus Floribunda) ”Brændkjær”

Lille træ, 5-6 meter, kraftigvoksende. Hvide
blomster, høstfarver og små frugter.
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Dato 22. november 2019
J.nr. 1916946 – fsv
Trigevej 20
8382 Hinnerup
T. +45 6124 4243

Servitutredegørelse vedr.
Matr.nr. 2an, 2aq og 2cæ Galten By, Galten
Ejendommen: 2an Galten By, Galten
Dato-løbenr.

Servitut

Besvarelse

10.12.1974
17508-63

Omhandler forpligtelse til at aftage varme fra Galten
Dok om fjernvarme mv, Resp lån i Varmeværk A.m.b.A og om opsigelsesfrist mv.
off midler
Påtaleret: Galten Varmeværk A.m.b.A og
Skanderborg kommune.

25.02.1981
3792-63

Lokalplan nr. 23

04.09.1985
20493-63

Dok om varmeforsyn

Omhandler bolig- og erhvervsområde på vestsiden
af Søndergade
Om tilslutningspligt til fjernvarme
Påtaleret: Skanderborg kommune

Ejendommen: 2aq Galten By, Galten
Dato-løbenr.

Servitut

28.05.1971
5129-63

Dok om fjernvarme mv,
forsynings-/afløbsledninger
mv, Resp lån i off midler

25.02.1981
3792-63

Lokalplan nr. 23

04.09.1985
20493-63

Dok om varmeforsyn

Besvarelse
Omhandler forpligtelse til at aftage varme fra Galten
Varmeværk A.m.b.A og om opsigelsesfrist mv.
Påtaleret: Galten Varmeværk A.m.b.A og
Skanderborg kommune.
Omhandler bolig- og erhvervsområde på vestsiden
af Søndergade
Om tilslutningspligt til fjernvarme
Påtaleret: Skanderborg kommune

Side 1 af 2
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Ejendommen: 2cæ Galten By, Galten
Dato-løbenr.

02.06.1965
3595-63

Servitut

Dok om bebyggelse, benyttelse,
grundejerfr mv

Besvarelse
Omhandler bestemmelse om, at bebyggelse på
ejendommen skal holdes i villastil. Der må ikke
indrettes butikker, værksteder, erhvervsgarager eller
andre lokaliteter, der bygningsmæssigt
fremtræder som indrettede til erhvervsformål, mv.
Omhandler også pligt til at være medlem af
grundejerforeningen Præstdam, Galten.
Påtaleret: Bestyrelsen for grundejerforeningen og de
enkelte grundejere.

14.09.1973
11816-63

04.09.1985
20493-63

Dok om fjernvarme mv, Om resp
se akt

Dok om varmeforsyn

Omhandler forpligtelse til at aftage varme fra Galten
Varmeværk A.m.b.A og om opsigelsesfrist mv.
Påtaleret: Galten Varmeværk A.m.b.A og
Skanderborg kommune.
Om tilslutningspligt til fjernvarme
Påtaleret: Skanderborg kommune

Flemming Svenstrup
Landinspektør

Side 2 af 2
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MILJØVURDERING AF PLANEN
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1/10

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)
Udfyldning af nedenstående skema
Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder:
Ikke relevant
Til emner, som ikke er relevante i forbindelse med planen. Hvis der for eksempel ikke findes
bevaringsværdige bygninger inden for planens område, kan emnet betegnes som ikke relevant.
Væsentlig negativ indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Ikke væsentlig indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.
Væsentlig positiv indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Skal undersøges nærmere
Skal anvendes, når planen har eller kan have indvirkning på det bestående miljø, men indvirkningens
omfang ikke er kendt. Emnet skal klarlægges, før planudkast foreligger.
I alle tilfælde er der tale om en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
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Screening for miljøvurdering af lokalplan 1163 – AVK domicil til kontorformål ved
Søndergade, Galten

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).
Planforslaget er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 (bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e,
bygning af veje) og § 8, stk. 2.

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01
1.02

Risiko for kriminalitet
Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

x
x

Vejadgangen til grunden ligger i et
eksisterende trebenet kryds mellem
Røddikvej og Søndergade.
Den nye anvendelse betyder, at der skal tages
fornyet stilling til forholdene omkring
trafikbelastning i krydset mellem Røddikvej
og Søndergade. Derudover forventes den
ændrede anvendelse at ændre trafikmønstret
for området til at koncentrere de primære
trafikstrømme til morgen- og eftermiddage,
og forventes derfor at øge belastningen af et i
forvejen trafikbelastet kryds i de tidsrum,
hvor skolebørn må forventes at skulle passere
Søndergade.
Det er med vejloven muligt at stille krav om
trafikale tiltag, med henblik på at sikre
trafiksikkerheden i området.

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

x

Et firbenet kryds vil øge risikoen for ulykker.
Det er med vejloven muligt at stille krav om
trafikale tiltag, med henblik på at sikre
trafiksikkerheden i området.

1.04
1.05
1.06
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Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)
Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

x
x
x

Østjyllands Brandvæsen har ingen
bemærkninger.
Under byggeri kan dette forekomme men
dette administreres af byggesag – når
byggeriet er i brug forventes ikke gener fra
dette
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1.07
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

x

Forventer ikke store gener.

1.08

Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener

x

1.09

Skyggevirkninger

X

Der indarbejdes afværgende foranstaltninger
i lokalplanen, herunder afskærmende
beplantningsbælte mod syd, med henblik på
at mindske indbliksgener for naboer. Derved
vurderes påvirkningen at være ikke
væsentlig, idet der lægges vægt på, at
lokalplanområdet er placeret centralt i
Galten, hvor der må forventes et vist omfang
af indbliksgener, og at de primære gener vil
forekomme i dagtimerne i hverdagene
(kontorets åbningstid), hvor de fleste naboer
må forventes at være på arbejde.
Der er udarbejdet skyggediagrammer for det
ønskede byggeri. Der vurderes ikke at være
væsentlige gener for naboer forbundet med
byggeriet.
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1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er optegnet p-pladser umiddelbart op af
parcelhuse. Der er en potentiel
støjpåvirkning fra de 2 p-pladser. Når bilerne
kører ind på matriklen regnes støjen fra
motorer samt smækkende bildøre som
virksomhedsstøj. Støj fra disse bør
undersøges nærmere i relation til nærmeste
naboer og hvorvidt der er behov for
støjskærme mod naboer. Undersøgelsen bør
være i form af en støjberegning.
Samtidigt beskrives et udluftningsanlæg mm.
i 3. sals højde. Støjpåvirkningen fra disse skal
ligeledes kortlægges og beskrives samt
undersøges, om der skal foretages
støjdæmpning af disse.

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
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1.17

Støjpåvirkning, trafikstøj
Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)
Svage grupper (f.eks..
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser
Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt
Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

[Andet]

x
x

Opdatering 13/1-2020: Der er den 13/1-2020
indsendt et støjnotat fra Niras. Konklusionen
er, at byggeriet overholder de vejledende
støjgrænser. Støjgrænserne er sat til 55 dB(A)
svarende til bykerne. Skanderborg Kommune
er af den overbevisning, at grænsen er 45
dB(A) for naboerne i dagperioden da området
bærer præg af villakvarter. Dette ændrer ikke
på konklusionen idet den mest støjbelastede
bolig vil få et støjbidrag på 41 dB(A).

x
x
x
x

Potentielle støjgener er beskrevet under dette
afsnit. AVK kontoret begrænser ikke andre
virksomheder eller boliger i området i deres
udbygning/udvidelse
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
2.01

2.02

2.03

34

Beskyttede naturtyper i ht.
x
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)
Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder
Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

2.04

Dyreliv

2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
3.00

Planteliv
Spredningskorridorer
Lavbundsområder
Grønne områder
[Andet]
Landskab og jordbund

x

x

x

x
x
x

x

Der er ikke Natura 2000-områder inden for
området. Nærmeste område, N232 Lillering
Skov m.v., ligger ca. 4 km mod sydøst.
Projektet er ikke af en karakter, der kan
påvirke et Natura 2000-område på så stor
afstand.
Arter af flagermus yngler og raster især i
bygninger og i sprækkede eller hule træer.
Ved fældning af et mindre antal træer
og/eller nedrivning af eksisterende
bebyggelse i byzone antages det, at tætheden
og antallet af egnede træer/utætte huse er
konstant pga. løbende forfald, og at der altid
vil være overskud af yngle- og rasteområder i
nærheden, selv om den pågældende
bygning/træ skulle være levested og
ødelægges.
Projektet berører eksisterende bebygget areal
i byzone, og der er ikke registreret og
forventes ikke at være yngle- og rasteområder
eller forstyrrelse af andre strengt beskyttede
eller rødlistede arter.
Da området består af bymæssig bebyggelse
med haver vurderes det som usandsynligt, at
der vil være væsentlig påvirkning af det vilde
plante- /dyreliv.
Se ovenfor.
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3.01

Landskabelig værdi

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Området er i landskabsplanen udlagt som et
område med generel landskabelig interesse.
I områder af generel landskabelig interesse
skal landskabets karakter
vedligeholdes/opretholdes ved at indpasse
ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og
nyt byggeri under hensyntagen til
landskabets karakter.
Projektet er placeret i et område med
landskabskarakteren bølget landskab.
Karakteren vurderes ikke at være tydelig i det
pågældende område, der er i dag udbygget
med erhverv og boliger i varierende højder og
volumen og i et relativt fladt terræn.
En bygning på 12-14 meter vurderes
umiddelbart at overstige højden på det
omkringliggende byggeri og med en
bebyggelsesprocent på op til 80 bliver det tæt
og højt. Fokus på overgange til naboområder,
fx kan beplantning afhjælpe forskelle i skala.
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3.02
3.03

Geologiske særpræg (jordlag)
Geologiske særpræg
(landskab)

3.04
3.05
3.06

Jordforurening
Okkerforurening
Risiko for forurening

3.07

Jordhåndtering/flytning

3.08
3.09

Skovrejsning/skovnedlæggelse X
Fredning
X

Der er ikke oplysninger omkring
materialevalg til bygning/belægning. Det
omkringliggende byggeri er primært udført i
tegl/pudsede facader og med mørke
tagflader, hvilket bør tages i betragtning ved
materialevalg.

x
x

x

x
X
(V)
x

Området er ikke udpeget som geologisk
rammeområde eller geologisk
interesseområde
Området er områdeklassificeret.

Jorden fra et områdeklassificeret vil som
udgangspunkt være lettere forurenet. Der er
pligt til at anmelde jordflytning af jord fra
grunden, og jorden forureningsgrad skal
dokumenteres ved analyse.
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3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Skovbyggelinje i området er ophævet. Der
findes i øvrigt også bebyggelse mellem
skovbrynet og det ansøgte projekt.

3.11 [Andet]
4.00 Vand
4.01

4.02

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Udledning af spildevand

X
(V)
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

4.03

Klimatilpasning

x

4.04

Grundvandsforhold

x

Området er fælleskloakeret område, men
planlagt til separatkloakering. Overfladevand
skal derfor håndteres af Skanderborg
Forsyning. Hvis det befæstede areal øges skal
der formentlig ske forsinkelse på matriklen i
rørbassin, der modsvarer den forøgede
vandmængde inden udledning til
forsyningens ledninger.
Kræver det spildevandstillæg?
Nej
Kræver det spildevandstillæg?
Nej.
Processpildevand og tilslutningstilladelser?
LK – det fremgår ikke, hvor mange der har
daglig arbejdsgang i bygningen. Hvis
kantinen betjener flere end 25-30 mennesker
kan der – efter nærmere vurdering – skulle
gives en tilslutningstilladelse for fedtholdigt
kantinespildevand
Giver planen risiko for oversvømmelse
inden- og udenfor planområdet uden at
anvise tiltag til at imødegå den? Nej.
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage tilstrækkeligt
hensyn til det? Nej.
Lokalplanområdet ligger i område med særlig
drikkevandsinteresse. Området ligger i
indvindingsoplandet til Galten Vandværk
umiddelbart udenfor det
grundvandsdannende opland.
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4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

x

4.06

Vandforsyning

x

4.07

Tidl. vandhul/vandløb på
x
grunden –
genetablering/problemer med
fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft
5.01

Luftforurening (støv og andre
emissioner)
5.02 Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området
5.03 [Andet]
6.00 Klimatiske forhold

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Projektet giver mulighed for
omdannelse/fortætning af eksisterende
byområde. Arealanvendelsen ændres ikke til
mere grundvandstruende aktivitet. Områder
med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og
indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse skal så vidt
muligt friholdes for udlæg af arealer til
byudvikling. Derfor kan det ud fra et
grundvandssynspunkt være fornuftigt at
fortætte eksisterende by.
Området ligger indenfor Galten Vandværks
forsyningsområde.

X
(V)
X

6.01
6.02
6.03

Energiforbrug
x
Eventuel påvirkning af klima
x
Varmeforsyning (dialog
x
indledes)
6.04 Kollektiv trafik (f.eks.
X
ruteændring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
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7.01

Kulturhistoriske værdier

7.02

Arkitektoniske værdier

X
x

Der er ikke udpeget kulturhistoriske værdier i
området.
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7.03

Arkæologiske værdier

7.04

Kirker og deres omgivelser

7.05

x

X

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

x

8.01

x

8.02
8.03

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der vil næppe være arkæologiske levn af
væsentlig videnskabelig værdi på de
berørte arealer, da de er bebyggede i forvejen
og der også er foretaget en del
belægningsarbejder. Museum Skanderborg
har ikke umiddelbart
nogen interesser i det kommende
projektareal.
Der er ikke udpeget kirkeomgivelser i
området.
Der er ingen fredede eller bevaringsværdige
bygninger i området.

Der er pr. 06/11-2019 ingen matrikulære
sager indenfor lokalplanområdet.

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

[Skriv selv relevant tekst]

x

Konklusion
Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 8, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun
miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes.
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Da planforslaget kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes
beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, i høring hos de pågældende andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i november 2019 - februar 2020 af Skanderborg Kommune med Plan og
Byudvikling som tovholder.

39

