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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.04.2021

Høringssvar på lokalplan nr. 1175
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1175 - Højboskolen og Hørning Idrætscenter
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Kristoffer Stig

Efternavn

Feddersen

Vejnavn

Spongbækken

Husnummer

44

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

ok til udvidelserne

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.04.2021

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
YAFJYR4
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

12.05.2021

Høringssvar på lokalplan nr. 1175
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1175 - Højboskolen og Hørning Idrætscenter
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Virksomhed

CVR-nummer

39338203

Evt. P-nummer
Navn

Grundejerforeningen Spongparken

Vejnavn

Spongparken

Husnummer

51

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
IQSKTPD

Grundejerforeningen Spongparken ser positivt på
lokalplanforslaget, og de ekstra mulighederne for udviklingen af
idræt, skole og institution, som planen lægger op til.
Vi noterer os især, at lokalplanen er opmærksom på afledningen
af vand fra arealerne ved øget byggeri, da vi tidligere har oplevet
store mængder regnvand, der strømmede fra arealerne og ned i
vores bebyggelse ved skybrud.
Vi noterer også, at lokalplanen sætter grænser for støjen fra
idrætsanlæg - jvr. tidligere afgørelse fra Kløvermarken i
København.
Vi oplever ikke problemer fra støj ved almindelig idrætsaktivitet/
kampe og er glade for jubel og aktivitet på banerne. Vi har dog
tidligere oplevet MEGET høj musik fra Soundbokse på banerne
og ser gerne, at der kommer en form for regulering af den form
for støj i lokalplanen.
Mvh.

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Søren Rahbek
Formand GF Spongparken
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

12.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
IQSKTPD
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

12. maj 2021
Lene Dalgaard Stenderup
lds@vd.dk
+45 7244 2746
21/06152-2
1/2

Indsendt via Skanderborg Kommunes høringsportal

Vejdirektoratets bemærkninger til Skanderborg Kommunes forslag til Lokalplan nr. 1175 for
Højboskolen og Hørning Idrætscenter
Vejdirektoratet har den 19. april 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Skanderborg
Kommunes forslag til Lokalplan 1175 for Højboskolen og Hørning Idrætscenter. Planforslaget er i
offentlig høring indtil den 17. maj 2021.
Lokalplanforslaget muliggør udvidelse af Hørning Idrætscenter og Højboskolen, samt ændret anvendelse af Hørningskolen, der i fremtiden ønskes indrettet til daginstitutionsformål (børnehave).
Lokalplanområdet grænser ikke direkte op til Østjyske Motorvej (statsvej nr. 60). Vejdirektoratets
støjkortlægning fra 2017 viser imidlertid, at området er påvirket af støj fra motorvejen. og som følge
heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.
Skanderborg Kommune og Vejdirektoratet har været i dialog om planlægning for støjfølsom anvendelse i et område, der er påvirket af trafikstøj fra motorvejen.
Vejdirektoratet har i den forbindelse i mail af 31. august 2020 og 2. september 2020 udtalt, at Vejdirektoratet ikke vil gøre indsigelse mod et planforslag, der skal muliggøre udvidelse af Hørning
Idrætscenter og Højboskolen.
Vejdirektoratet lagde vægt på, at udvidelserne skal ske bag et boligområde, hvor der i forvejen
ligger mange boliger, der er belastet af støj fra Østjyske Motorvej, og det blev vurderet, at de ønskede udvidelser ikke vil påføre Vejdirektoratet udgifter til støjdæmpning som Vejdirektoratet ellers
ikke ville have haft.
Vejdirektoratet udtalte endvidere, at Vejdirektoratet alene havde vurderet spørgsmålet omkring støj
i forhold til de nationale interesser i den kommunale planlægning. Vejdirektoratet tog ikke stilling til
om de vejledende støjgrænser i øvrigt er overholdt.
Indholdet af forslag til Lokalplan 1175 for Højboskolen og Hørning Idrætscenter giver ikke
Vejdirektoratet – som vejmyndighed for Østjyske Motorvej (statsvej nr. 60, Fredericia - Aarhus) – anledning til at gøre indsigelse.

Vejdirektoratet
Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Bemærkninger
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsættes, at Skanderborg Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan.
Vedr. støj
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i lokalplanforslaget er redegjort for trafikstøj (s. 20).
Det fremgår af redegørelsen, at
”Jf. Miljø- og Fødevareministeriets Støjkortlægning overskrides de gældende støjgrænseværdier
(jf. § 10.1) i den vestlige del af området, ligesom dele af de påtænkte udvidelser og nye opholdsarealer også kan være støjpåvirkede.”, og at
”Lokalplanen muliggør derfor indpasning af støjafskærmning - både på ubebyggede arealer og i
form af særlige facade- og vinduesløsninger. Endvidere fastlægger planen, at det inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal eftervises, at støjgrænser er overholdt.”
Lokalplanforslagets bestemmelse for ibrugtagning (§ 12) indeholder imidlertid ingen bestemmelser,
der skal sikre, at f.eks. skole og/eller daginstitution ikke påvirkes af støj over den fastsatte støjgrænse.
Vejdirektoratet vil henstille til, at en sådan bestemmelse fastsættes i overensstemmelse med lokalplanforslagets redegørelsestekst.
Afsluttende bemærkninger
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehandler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2746 eller på e-mail lds@vd.dk.

Venlig hilsen
Lene Dalgaard Stenderup
Landinspektør
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

12.05.2021

Høringssvar på lokalplan nr. 1175
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1175 - Højboskolen og Hørning Idrætscenter
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Virksomhed

CVR-nummer

39338238

Evt. P-nummer
Navn

G/F Spongparken 43-69

Vejnavn

Spongparken

Husnummer

57

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
VIK2XTJ

Grundejerforeningen Spongparken 43 69 ønsker med denne
skrivelse at komme med indsigelser til lokalplan 1175.
Indsigelsens første del omhandler den del af lokalplanen, som
omtales på side 15 og 16 og vedrører: Håndtering af regn- og
spildevand. Mere specifikt omhandler indsigelsen lokalplanens
håndtering af regnvand.
Baggrunden for indsigelsen er, at Grundejerforeningen ikke har
tiltro til at Skanderborg kommune, Skanderborg Forsyning A/S og
den bygherre, som får til opgave at implementere lokalplanen, i
tilstrækkelig grad kan sikre, at regnvand, selv ved mindre
hændelser, ikke risikerer at forårsage oversvømmelser i området
ved Spongparken - Spongbækken.
Ovenstående begrundes med, at siden Grundejerforeningen
Spongparken 43-69 blev etableret i 2006, er området jævnligt
blevet oversvømmet, både ved større og mindre længerevarende
regnskyl. Sidste gang var i maj 2021. Grundejerforeningen kan
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fortsat fra foregående side...
med mailkorrespondance og fotos dokumentere, at selvom der
har været dialog flere gange med Skanderborg kommune og
Skanderborg forsyning, så har det ikke ændret på, at
oversvømmelserne med vand fra kommunens arealer fortsætter
med at ske på medlemmernes grunde, i udhuse og carporte.
De senere år er der foretaget flere haludvidelser ved Hørning
hallen, men kloakledninger, brønde og lign. kan ikke håndtere
regnskyl der er mindre end T5.
Det vurderes derfor, at yderligere haludvidelser og lign. vil
afstedkomme yderligere og formentlig værre oversvømmelser
end vi oplever hidtil.
Vi håber, at denne indsigelse vil sikre, at kommunen fremadrettet
vil overholde sine forpligtelser i forhold til regnvand, når
lokalplanen skal vedtages.
Som udgangspunkt er Grundejerforeningen positivt indstillet
overfor de muligheder for skole, idræt og institutioner, som
lokalplanen lægger op til. Men håndteringen af regnvand, mener
Grundejerforeningen ikke, at lokalplanen tager tilstrækkelig højde
for, da de nuværende forhold ikke tilstrækkelige.
Indsigelsens anden del omhandler den del af lokalplanen, som
omtales på side 12 og 13 og vedrører: Støjforhold. Vi kan
naturligvis høre støj fra idrætsaktiviteter og kampe på banerne og
finder, at denne støj kun bekræfter os positivt i form af gode og
sunde aktiviteter på banerne. Siden sommeren 2018 har vi
imidlertid været plaget af høj musik fra Soundbokse og lignende
på banerne. Vi ser derfor gerne, at kommunen i arbejdet med
lokalplanen, foretager decibelmålinger på forskellige tidspunkter,
med forskellige vindretninger og tager skridt til at dæmpe støjen
mod Grundejerforeningerne i Spongparken og Spongbækken.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

12.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
VIK2XTJ
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.05.2021

Høringssvar på lokalplan nr. 1175
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1175 - Højboskolen og Hørning Idrætscenter
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Bjarne Møller

Efternavn

Nørgaard

Vejnavn

Toftevej

Husnummer

51

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Bemærkning fra naboejendom til det indtegnede byggefelt.
Vi kan se, at byggefeltet er tegnet ind, så det ligger helt op ad
vores matrikel (matr. nr. 11z). Det gør os bekymrede for, om det
vil kunne betyde, at der en dag i fremtiden vil kunne bygges stort/
højt helt tæt på vores have? Eller kan vi regne med, at den skrå
højdegrænseplan fortsat vil være gældende?
Med venlig hilsen
Birgitte og Bjarne Nørgaard
Toftevej 51, 8362 Hørning.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.05.2021

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1175 - Dafolo
AW5QEIK
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