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Lokalplan 1160

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.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets
fremtidige anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en 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.

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 godkendes 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 godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
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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.
De formelle retsvirkninger fremgår af lokalplanens § 15.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens primære
bestemmelser. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for
udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til
kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Redegørelsen er ikke juridisk bindende, men bliver der tvivl om, hvordan planens bestemmelser skal
tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være
udslagsgivende for tolkningen.

Side 3

Lokalplan 1160

Baggrund og formål

Skråfoto (2017), der viser lokalplanområdet set mod nord. Lokalplanområdet er centralt beliggende ved
Torvet i Galten og omfatter bebyggelse, der tidligere har været anvendt til udvalgs- og
dagligvarebutikker samt garage og vejarealer vest for bebyggelsen. (Foto, Kortforsyningen)

Skanderborg Kommune har igangsat nærværende lokalplan efter ønske fra bygherre, med det
formål at give mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i op til 4 etager med tilhørende
sekundær bebyggelse på et areal umiddelbart syd for Torvet i Galten bymidte. Dele af
etagebebyggelsens stueplan ønskes anvendt til publikumsorienterede erhverv som eksempelvis
restaurant, cafe og butiksformål, der placeres i den nordlige del af området i tilknytning til
eksisterende offentlige funktioner og butikker ved Torvet i bymidten.
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Foto, der viser Torvet foran Bio Huset. Billedet ses fra øst.

Mod vest, ud mod Torvet, mellem etagebebyggelsen og Bio Huset etableres en mindre offentligt
tilgængelig plads, med mulighed for udeservering. Se illustrationsplan i Bilag 4.
Det påtænkte projekt er i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes intentioner om
byfortætning omkring torvet i Galten, iht. kommuneplanens retningslinjer om byfortætning i
midtbyerne. Ved byfortætning inden for de eksistende byer spares arealressourcer, hvorved der
værnes om landskaberne omkring byerne, samt natur og miljø i det åbne land. Byfortæting omkring
Torvet i Galten, vil understøtte byens detailhandel og kulturliv, og bidrage til at midtbyen bliver mere
levende og spændende at opholde sig i.
Den nye etagebebyggelse påtænkes etableret som randbebyggelse langs Torvet og den nye mindre
plads samt langs busholdepladsen på Elværksvej. Etagebebebyggelsen ønskes etableret i 4
etager, og indrettes med i alt ca. 34 lejligheder. Etagebebyggelsen påtænkes opført med opdelte
gavlfacader mod Torvet, således at bygningen fremstår som flere bygninger.
I forbindelse med den nye etagebebyggelse ønskes også en sekundær bygning opført til f.eks.
depoter tilhørende bebyggelsen. Denne påtænkes opført i et let udtryk. Den sekundære bygning
skal lige som etagebebyggelsen opføres med opdelte gavlfacader og symmetrisk saddeltag, så
bygningen tilpasses områdets visuelle udtryk bedst muligt.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Galten udgør den vestlige del af bysamfundet Galten-Skovby, der er placeret mellem Silkeborg og
Aarhus, umiddelbart nord for Herningmotorvejen og i den nordlige del af Skanderborg Kommune.
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Lokalplanområdet er placeret i det centrale Galten, og afgrænses af Torvet mod nord, Bio Huset
mod nordvest og busholdepladsen på Elværksvej samt et parcelhus mod øst. Mod syd afgrænses
lokalplanområdet af den eksisterende parkeringsplads på Nytorv samt et grønt areal.
Lokalplanområdet omfatter vejforbindelsen Nytorv fra Søndergade til parkeringspladsen syd for
lokalplanområdet.
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Foto, der viser det grønne område syd for lokalplanområdet samt nærmeste nabo mod øst (Foto, marts
2020, © COWI).

Lokalplanområdet vejbetjenes fra parkeringspladsen på Nytorv mod syd og fra Søndergade, idet
vejadgangen fra Søndergade fastholdes med lokalplanen. Ved realisering af lokalplanen lukkes
Nytorv for gennemkørsel fra Søndergade til parkeringspladsen syd for lokalplanområdet.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3595 m2 og afgrænses som vist på Bilag 1.
Størstedelen af lokalplanområdet er i dag befæstet areal. Lokalplanområdet omfatter flere
eksisterende bebyggelser, der tidligere har været udnyttet som henholdsvis erhvervsvirksomhed
med værksted og lager, samt dagligvareforretning.
Terrænet i lokalplanområdet er overvejende fladt med et jævnt fald mod nord, og en lavning mod
øst, jf. Bilag 3.

Lokalplanområdets omgivelser
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Foto, der viser bebyggelsen nord for Torvet (Foto, marts 2020, © COWI).

Lokalplanområdet er placeret centralt i Galten, der med bibliotek, dagligvarebutikker og busstation
udgør bymidten i bysamfundet Galten-Skovby. De tilgrænsende områder nord, syd og vest for
lokalplanområdet udgøres primært af områder med forretninger, erhverv og boliger.
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Foto, der viser nærmeste nabobolig på Søndergade (Foto, marts 2020, © COWI).

Vest for lokalplanområdet ligger et offentligt grønt område med skaterpark, legeplads og tennisklub.
Øst for lokalplanområdet og Elværksvej ligger et boligkvarter med parcel- og rækkehuse.
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Foto, der viser boligkvarteret beliggende øst for lokalplanområdet og Elværksvej. (Foto, marts 2020, ©
COWI).

Mod sydvest og sydøst grænser lokalplanområdet op til enkelte parcelhuse, mens lokalplanområdet
mod syd grænser op til en eksistetende parkeringsplads og et grønt areal.
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Foto, der viser parkeringsarealerne på Nytorv syd for lokalplanområdet (Foto, marts 2020, © COWI).
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Lokalplanens indhold
Anvendelse og disponering
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til etageboligbebyggelse. Samtidig åbner
planlægningen mulighed for, at stueetagen kan anvendes til publikumsorienterede erhverv i
miljøklasse 1-2, herunder klinikker, servicevirksomhed, udstillingsvirksomhed, restauranter, café og
udvalgsvarebutikker.
Lokalplanområdet rummer 2 byggefelter med forskellige bestemmelser, der regulerer bebyggelsen
mht. udformning og fremtræden.
Lokalplanområdet disponeres med friarealer mellem parkeringsområdet mod syd og bebyggelsen
mod nord, primært inde i og omkring det gårdrum, der dannes af bebyggelsens tre længer.
Mellem Bio Huset og etagebebyggelsen etableres en mindre offentligt tilgængelig plads som tænkes
at indgå i samspil med Torvet. Denne mindre plads, tænkes anvendt til udeservering o.l. Samtidig
fastlægges bestemmelser om etablering af en sti gennem området, således der skabes forbindelse
for gående mellem arealer med parkering syd for lokalplanområdet og Torvet.

Bebyggelse og anlæg
Lokalplanens byggefelter fastlægger bebyggelsens placering i lokalplanområdet, og sikrer at
skyggeeffekterne i sommerhalvåret og ved jævndøgn, primært påvirker Torvet, busholdepladsen og
egne opholdsarealer.
Bebyggelsen skal tilpasse sig det materiale- og farvevalg, der er kendetegnende for bebyggelse i
nærområdet.
Mindre dele af facaden, f.eks. indgangspartier, vinduespartier og lignende kan udføres som pudsede
flader eller i andre materialer, herunder træ, zink og facadeplader, eksempelvis fibercement.
Byggefelt B1
Inden for byggefelt B1 kan der opføres bebyggelse til erhvervs- og boligformål i op til 4 etager.
Lokalplanen fastlægger ved bestemmelser, at erhverv skal placeres mod Torvet og pladsen mod Bio
Huset, og derved bidrage til synergien mellem de øvrige eksisterende publikumsorienterede
funktioner omkring Torvet i Galtens bymidte.
Bebyggelsen påtænkes opført som randbebyggelse i 4 etager. Lokalplanen fastsætter at tage skal
udføres som symmetrisk saddeltag med gavl mod Torvet, så bebyggelsen fremstår som flere
bygninger.
Lokalplanen fastlægger ved bestemmelser, at ny bebyggelse inden for byggefelt B1 skal opføres
med facader i blankt murværk, der fremstår med farve inden for jordfarveskalaen. Tagbeklædning på
bebyggelse skal udføres med tagpap, stål, tagsten i tegl i røde eller gule nuancer eller materialer
med tilsvarende overflade som f.eks. betonsten. Mindre facadepartier kan fremstå i dæmpede farver
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inden for jordfarveskalaen, dog ikke hvid. Vinduer og døre skal fremstå i farver inden for
jordfarveskalaen.
Der gives mulighed for etablering af altaner og karnapper på bebyggelsen, som afskærmes med
glas eller metal i farverne hvid, grå eller sort. Der må ikke etableres altaner mod øst, for at hindre
indkig til de nærmeste boliger beliggende øst for lokalplanområdet. Det er muligt at etablere
karnapper på østvendte facade, såfremt karnapperne indrettes, så indbliksgener til naboer
begrænses.
Der må ikke etableres altaner og karnapper i stueetagen.
Byggefelt B2
Inden for byggefelt B2 kan der opføres sekundær bebyggelse med depotrum.
Bebyggelsen må ikke anvendes til bolig- eller erhvervsformål.
Bebyggelsen skal fremstå med et let udtryk. Bebyggelsen må kun opføres i 1 etage, med lave
facader og udføres med symmetrisk saddeltag. Herved vil bebyggelsen fremstå som flere bygninger
i stil med bebyggelsen inden for byggefelt B1.
Lokalplanen fastlægger ved bestemmelser, at ny bebyggelse inden for byggefelt B2 skal opføres
med facader i træ, zink eller facadeplader, eksempelvis tombak eller fibercement, der fremstå med
farve inden for jordfarveskalaen.
Inden for byggefelt B2 kan facader begrønnes med beplantning, der vokser direkte fra jorden, og tag
kan udføres som grønne tage beklædt med eksempelvis sedum.

Veje, stier og parkering
Vejadgangen til bebyggelsen i lokalplanområdet vil primært ske fra parkeringspladsen på Nytorv
mod syd. Vejadgang til ejendommen på matrikel 44q, Galten By, Galten sikres fortsat fra
Søndergade via lokalplanområdet.
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Foto, der viser eksisterende vejadgang fra Søndergade (Foto, marts 2020, © COWI).

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer etablering af det nødvendige antal P-pladser til
forsyning af området.
Der skal inden for lokalplanområdet jf. Skanderborg Kommunes parkeringsnorm etableres P-pladser
til bil- og cykelparkering i henhold til følgende krav:

Bil

Cykel

Etageboliger
på 60-120 m2

1 P-plads pr. bolig

2,5 P-pladser pr. bolig

Mindre
udvalgsbutikker

1 P-plads pr. 50 m2
etageareal

1 P-plads pr. 200 m2
etageareal

Restauranter og
lignende

1 P-plads pr. 10 m2
serveringsareal

1 P-plads pr. 50 m2
serveringsareal

Kontor/
administration

1 P-plads pr. 50 m2
etageareal

1 P-plads pr. 100 m2
etageareal

Inden for det udlagte
parkeringsareal skal minimum 1 P-plads til bilparkering etableres som handicap P-plads.
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Skanderborg Kommunes parkerings-norm sætter krav om 44 parkeringspladser.
Grundejer af ejendommen har ret til at medregne 20 offentlige parkeringspladser i
parkeringsregnskabet for det ønskede byggeprojekt. Baggrunden for dette er, at tidligere Galten
Kommune lavede en aftale med daværende ejere af ejendommen i forbindelse med at der blev
etableret dagligvarebutik. Butikken blev opført i 1978 og renoveret i 1988. Af daværende
byggetilladelserne fremgår, at der er betalt for opførelse af i alt 20 parkeringsplader på offentlige
arealer. Det er disse pladser, som skal indgå i parkeringsregnskabet, da de må regnes som en
rettighed, der hører til ejendommen.
Der er ikke specifikke krav i lokalplanen til, hvordan de nye pladser, der kræves anlagt i Lokalplan
1160, skal bruges. De offentlige 20 parkeringspladser, der indgår i parkeringsregnskabet, dækker
kravet om kundeparkering til erhvervsarealerne i det påtænkte byggeri. De 20 parkeringspladser er
ikke knyttet til et specifikt areal, men skal være tilgængelige i nærheden af ejendommen. Torvet kan
derfor fortsat afspærres i forbindelse med kulturelle arrangementer og lignende, ligesom der vil
kunne arbejdes frit med parkeringsrestriktioner for at sikre tilgængelige p-pladser til kunder for
butikker, klinikker og kulturinstitutioner på Torvet.
Hermed skal der kun etableres 24 p-pladser inden for lokalplanområdet.
Skanderborg Kommunes parkerings-norm sætter desuden krav om antallet af
cykelparkeringspladser samt at en tredjedel af pladserne skal overdækkes. Der etableres i
lokalplanområdet 88 cykelparkeringspladser, hvoraf minimum 30 er overdækkede.
Lokalplanens bestemmelser sikrer desuden, at der etableres en 3 meter bred sti mellem Torvet og
parkeringspladsen på Nytorv mod syd.
Lokalplanområdet skal indrettes, så der sikres brandregningsareal og tilkørselsmulighed til
bebyggelse med hensyntagen til redningsberedskabets indsatsmuligheder samt så der sikres det
nødvendige manøvreareal for lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler m.v.).
Varelevering til lokalplanområdet, skal ske fra Torvet.
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Foto, der viser eksisterende detailhandelsbebyggelse i lokalplaneområdet (Foto, marts 2020, © COWI)

Grønne områder, landskab og beplantning
Friarealerne i lokalplanområdet mellem parkeringspladsen mod syd og etagebebyggelsens tre
længer mod vest, nord og øst skal fremstå grønt med beplantning.
Arealet skal indrettes til ophold og rekreativ brug, men kan også benyttes til håndtering af regnvand.

Miljø
Skyggepåvirkninger
Lokalplanen giver mulighed for etagebyggeri i op til 4 etager. Etagebebyggelse i op til 4 etager vil
medføre skyggepåvirkninger i det omkringliggende miljø, herunder ved naboer og på egne
fællesarealer.
Placeringen af bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal ske inden for de udlagte byggefelter. Se
Bilag 2.
Bebyggelsens placering inden for lokalplanområdet sikrer, at skyggeeffekterne fra byggeriet
minimeres på de omkringliggende arealer.
Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser hvordan bebyggelsen kaster skygger kl. 9, 12, 15 og
18 ved jævndøgn, sommersolhverv og vintersolhverv. Alle skyggediagrammerne kan ses i kortbilag
5.
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Som det ses af skyggediagrammerne, vil skyggepåvirkningen i sommerhalvåret være marginale og
primært påvirke torvets arealer i morgen, middags- og eftermiddagstimerne, samt vej- og
naboarealer mod øst i aftentimerne.
Den sekundære bebyggelse vil ikke have væsentlige skyggepåvirkninger på de omgivende arealer,
da den opføres i én etage med en maksimal totalhøjde på 4,5 meter.
Luft
Idet etageboligerne inden for lokalplanområdet vil ligge højere i landskabet end øvrige boliger skal
det vurderes, om det har betydning i forhold til luftemission fra virksomheder i området, herunder
varmeværket og fra nærtliggende industriområde.
Det vurderes, at etageboligerne vil komme til at ligge under niveau for skorstensfoden på
varmeværket og således, at de ikke vil være højere placeret end forudsat i OML beregninger for
fjernvarmeværket.
I industriområdet ligger bla. møbelfabrik og maskinværksteder med overfladebehandling og
emission af opløsningsmidler. Mellem lokalplanområdet og industriområdet ligger eksisterende
boliger. Da maskinfabrikken lukker sit maleanlæg i foråret 2020, vil lokalplanområdet ikke blive udsat
for luftforurening fra nærtliggende industriområde.

Side 18

Lokalplan 1160

Lokalplanens forhold til anden
planlægning og lovgivning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at beskrive planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 30.C.01 Torvet, Nørregade i Kommuneplan ’16, der
udlægger området til:
Maks. 5 etager med en højde på maks. 22 meter, dog 4-6 etager omkring Torvet.
Bebyggelsesprocent maks. 150%, dog randbebyggelse langs Torvet maks. 180%.
Udformning af byggeri skal ske med hensynstagen til naboer ift. skygger og indbliksgener
mv.
Ny bebyggelse må ikke opføres med Öadt tag.
Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

Detailhandel
Lokalplanområdet er placeret i Galten bymidte, som i Kommuneplan ’16 er udlagt som
centerområde. Lokalplanen muliggør alene detailhandel i form af udvalgsvarebutikker.
Af kommuneplanen fremgår, at der inden for Galten Midtby må etableres maksimalt 5.000 m2 nye
eller udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for
udvalgsvarebutikker i Galten bymidte fastsættes til 1.000 m2.
Lokalplanområdet er beliggende inden for afgræsningen af Galten bymidte. Det er vurderet på
tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende lokalplan, at restrummeligheden i Galten bymidte i
væsentlig grad overstiger de 500 m², som en vedtagelse af nærværende lokalplan vil give mulighed
for.
Planlægningen for butikker inden for lokalplanområdet vurderes ikke at påvirke hverken
kommuneplanens center- eller byens detailhandelsstruktur.
Lokalplanen fastlægger, at det samlede bruttoetageareal af udvalgsbutikker inden for
lokalplanområdet ikke må overstige 500 m2. Den maksimale butiksstørrelse pr. udvalgsvarebutik
fastlægges til 300 m2. Der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker inden for lokalplanområdet.
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 5, skal der i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker,
redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i
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området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanen stiller sådanne krav til placering, proportioner, materiale- og farvevalg, at ny bebyggelse
i lokalplanområdet vil fremstå med en bymæssig karakter, der er tilpasset områdets beliggenhed i
bymidten ud til torvet og vest for et eksisterende boligområde.
Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af de omkringliggende
boliger og bymiljøet generelt, idet området udgør en del af det centrale Galten, og er placeret i nær
tilknytning til torv og hovedstrøg.
Vejbetjening af bebyggelsen vil ske fra Søndergade og fra eksisterende parkeringsarealer på Nytorv
syd for lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger, at varelevering skal ske fra Torvet, hvor der skal
etableres læssezone som forudsætning for anvendelse til butiksformål.
En realisering af ny etageboligbebyggelse, med mulighed for anvendelse til butiksformål som et
supplement til de eksisterende butikker i området, vurderes ikke at ændre trafikforholdene
væsentligt.
Internt i lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser, der opfylder gældende
parkeringsnormer for den nye bebyggelse, hvorfor parkering ikke påvirker naboområderne
væsentligt.
Inden for området vil butikker være pålagt at overholde grænseværdierne for erhvervsstøj jævnfør
miljøbeskyttelseslovens §42, bl.a. ift. kundetrafik, vareindlevering, ventilation mv. Planen indeholder
endvidere bestemmelser om indretning af områdets ubebyggede arealer.
Lokalplanen kan bidrage til en styrket og mere effektiv butiksstruktur, da der gives mulighed for ny
detailhandel, der vil indgå i synergi og konkurrence med eksisterende detailhandel i området.
Det vurderes, at bebyggelsen ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det omgivende bymiljø.

Kommuneplanens retningslinjer
Landskab
Lokalplanområdet ligger som resten af Galten i et område udpeget som "Område med
landskabelige udviklingsmuligheder". I områder med landskabelige udviklingsmuligheder kan
landskabets karakter ændres og forbedres under hensyntagen til områdets egen landskabskarakter
som "Bølget landskab" og til karakteren af ådalslandskabet omkring Lyngbygård Å, beliggende 500
meter nord for området.
Lokalplanområdet ligger i centrum af Galten. Bebyggelsen inden for området får en højde så den
bliver synlig fra flere steder i det omkringliggende landskab. Det vurderes dog, at bebyggelsen vil
opleves i sammenhæng med den omkringliggende by og derfor ikke få en væsentlig indvirkning på
de landskabelige værdier i området eller området nord for Galten herunder Lyngbygård Ådal.
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Byfortætning
Lokalplanområdet er beliggende inden for afgræsningen af Galten bymidte. Lokalplanen er
udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan ’16, hvoraf det fremgår, at der kan ske
byfortætning bl.a. i midtbyen i Galten-Skovby, for at understøtte områdets bymæssige karakter.
Byfortætningen skal tilpasses den omkringliggende bebyggelse.
Produktionserhverv
Skanderborg Kommune har ikke fastlagt retningslinjer for udpegning af beliggenheden af
erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og
tilhørende konsekvensområder iht. Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 24 og nr. 25.
Nærmeste erhvervsområder er rammeområderne 30.E.01 - Smedeskovvej og 30.E.02 - Frichsvej,
begge beliggende ca. 450 meter nordøst for lokalplanområdet. Begge rammeområder er udlagt til
erhvervsområder med virksomheder i miljøklasse 3-4.
Det forventes ikke, at arealer i nærhed til lokalplanområdet vil indgå i en fremtidig planlægning for
områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Lokalplan nr. 1160 forventes således ikke at få
betydning for implementeringen af Planlovens bestemmelser for produktionsvirksomheder.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplan nr. 1.C2-2.05
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1.C2-2.05 for en centerplan for Nytorvskarreen i Galten
midtby. Lokalplanen har til formål at skabe et attraktivt centerområde med mulighed for både
service-, liberalt- og detailhandelserhverv samt boliger, ved bl.a. at skabe udbygningsmuligheder i
og omkring centerområdet, og sikre at nybyggeri opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie for at
skabe en bymæssig karakter i bymidten.
Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses lokalplan nr. 1.C2-.05 for det område, der er
omfattet af nærværende lokalplan.

Lokalplan nr. 1058
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1058 for spillehalsforbud i bymidter og ved skoler.
Lokalplanen har til formål at sikre, at der ikke etableres spillehaller, spilleklubber o.l. med
gevinstgivende spilleautomater inden for lokalplanområdet i bycenter og nær ved skoler.
Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses lokalplan nr. 1058 for det område, der er
omfattet af nærværende lokalplan.

Bolig- og befolkningsprognose, skole, institutioner og
kollektiv trafik
Galten-Skovby har omkring 7.800 indbyggere. I byen findes 2 kommuneskoler, en friskole i oplandet
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til Galten, 4 daginstitutioner, idrætscenter, biograf og et stort udbud af dagligvare- og
udvalgsvarebutikker.
Galten-Skovby har tilslutning til Herningmotorvejen og betjenes af flere daglige busafgange mod
Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Lige øst for lokalplanområdet ligger nærmeste busstoppested Galten Torv - på Elværksvej.
Lokalplanen åbner mulighed for etablering af et nyt etageboligbyggeri med omkring 34 lejligheder. I
befolkningsprognosen for Skanderborg Kommune 2019-2036, fremgår af boligprogram 2016-2027
en forventning om, at der i årene 2019-2035 etableres i alt 92 nye etageboliger i område 13002 Galten bymidte.

Teknisk forsyning
El-forsyning
Lokalplanområdet ligger inden for forsyningsområdet dækket af Dinel A/S.
Vandforsyning
Lokalplanområdet vandforsynes fra Galten Vandværk.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet er udlagt til at kunne få fjernvarme fra Galten Varmeværk.
Spildevandsforhold
Kloakforsyningen inden for lokalplanområdet sker ved Skanderborg Forsyning A/S.
Lokalplanområdet er beliggende i et opland, der er fælleskloakeret.
Overfladevand fra tage, veje, befæstede arealer m.m. ledes til kloakledning (fællesledning).
Området er omfattet af spildevandsplanen og udlagt som separat kloakeret, hvorved spildevand
ledes til Skovby Renseanlæg. Der kræves ikke tillæg til spildevandsplanen.
Renovation
I Skanderborg Kommune er det Renosyd I/S, der pt. står for renovation.
Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til arbejdsmiljøet, skal køreveje for
renovationsbiler og vendepladser samt transportveje mellem afhentningssted og renovationsbilerne
leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for erhvervs- og husholdningsaffald.
Der er i lokalplanen udlagt areal til affaldshåndtering. Placering af miljøstation ses på bilag 2.
Affaldshåndtering skal etableres som molokker.
Regler om adgangsforhold findes på http://www.renosyd.dk/affald-vi-henter/dine-beholdere/
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Yderligere oplysninger findes på: http://www.renosyd.dk/media/4717/regulativfor-husholdningsaffald-skanderborg-01012016.pdf
Antenneforhold
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for placering af paraboler og antenner, så de ikke
skæmmer bebyggelsen.

Klimatilpasning/håndtering af regnvand
Befæstelsesgraden inden for lokalplanområdet ændres ikke i forhold til tidligere og overfladevand fra
tage, befæstede arealer m.m. ledes fortsat til kloakledning (fællesledning).
Lokalplanområdet er planlagt separatkloakeret, dog uden tidsplan herfor.
Der kan eventuelt etableres lokal håndtering af vandet med midlertidig forsinkelse af store
regnhændelser inden for lokalplanområdet, f.eks. i form af lavninger i terrænet, eller ved at vand
tilbageholdes ved hjælp af høje kantsten.
Hvis der skal føres vand fra store regnhændelser ud af området skal det sikres at nuværende
strømningsveje ikke blokeres, og at der ikke afledes større vandmængder end i dag.

Natura2000 og bilag IV-arter
Skanderborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er udpeget
som Natura2000-områder eller som yngle- eller rasteområder for arter på EU's habitatdirektiv (bilag
IV). Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder
eller strengt beskyttede arter på bilag IV.
Nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø
og Tåstrup Mose, der ligger omkring 4300 meter sydøst for lokalplanområdet. Lokalplanen vurderes,
på baggrund af karakteren af arealanvendelsen og afstanden til Natura 2000-området, ikke at
påvirke habitatområdet.
Projektet berører eksisterende byzone, og der er ikke registreret og forventes ikke at være yngle- og
rasteområder eller forstyrrelse af strengt beskyttede eller rødlistede arter.
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.
Af hensyn til biodiversiteten i området bør store og/eller gamle træer dog så vidt muligt bevares, da
de er levested for mange andre organismegrupper ud over flagermus, f.eks. insekter og svampe.
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Lokalplanens forhold til miljøet
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Miljøvurdering
I følge "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal der gennemføres en miljøvurdering,
hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK 1225 af 25/10/2018) og vurderet, at planen er
omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens afsnit II - Miljøvurdering m.v. af planer og
programmer.
Dette begrundes blandt andet med:
Etagebebyggelse i op til 4 etager er en væsentlig ændring af det bebyggede miljø i GaltenSkovby, hvor den højeste bebyggelse på nuværende tidspunkt er 2,5 etager.
Etagebebyggelse i op til 4 etager vil betyde en højere grad af skyggepåvirkninger for
naboerne omkring lokalplanområdet.
Etagebebyggelse i op til 4 etager vil betyde en højere grad af indbliksgener for naboerne
omkring lokalplanområdet.
Miljøvurderingen er vedlagt lokalplanen i Bilag 8.

Beskyttet natur
Inden for lokalplanområdet er der ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
beskyttede naturområder eller områder omfattet af bygge- og beskytteleslinjer.

Trafikstøj
Jævnfør Planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse såsom boliger, hvis planen med bestemmelser om etablering af
afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse af støjgener.
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Fotos, der viser busholdepladsen på Elværksvej, dertilhørende stiadgang til Torvet samt eksisterende
bebyggelse (Foto, marts 2020 © COWI).

Trafikken på Elværksvej er af et sådan omfang, at det vil generere en del trafikstøj inden for
lokalplanområdet. Dette skyldes især busstoppestedet, der findes lige øst for lokalplanområdet.
Trafikken på Elværksvej må formodes at resultere i, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj
ikke kan overholdes på boligbebyggelsens østvendte facade mod Elværksvej, hvorfor der er behov
for ekstra foranstaltninger.
De vejledende grænseværdier for trafikstøj ved boliger, institutioner, uddannelse samt udendørs
opholdsarealer er fastsat til 58 dB. I tætbyområder eller ved huludfyldning kan der accepteres et
støjniveau på facaden på 68 dB mod, at der etableres støjreducerende løsninger, således at der
opnås et maksimalt indendørs støjniveau på 33 dB målt med lukkede vinduer og 46 dB med åbne
vinduer.
Bebyggelsens facader kan støjisoleres, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til overholdelse af
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier. Dette kan f.eks. ske ved at etablere facaden som
dobbeltfacade, isætte støjisolerende vinduer o.l. så det sikres, at det indendørs støjniveau kan
overholdes.
Det skal ligeledes sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boliger har et støjniveau på
maksimalt 58 dB. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af
opholdsarealet.
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Virksomhedsstøj
Jævnfør Planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse såsom boliger, hvis planen med bestemmelser om etablering af
afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse af støjgener.
Der er registreret en række mindre detailhandelsvirksomheder – bager, frisører, tøjbutikker, elbutik
m.v. i området omkring lokalplanområdet. Det vurderes, at de mindre virksomheder ikke vil give
anledning til væsentlig støjpåvirkning af etageboligbebyggelsen.
Naboejendommen på Torvet er Bio Huset. Bio Huset er en gammel biograf, som er omdannet til
Kulturhus. Det betyder bl.a. at de afholder musikarrangementer også udendørs på torvet.
Torvepladsen anvendes ligeledes til flere udendørs arrangementer, som loppemarkeder, byfest,
musikarrangementer m.v. hvilket muligvis kan give anledning til støjpåvirkning af de
omkringliggende ejendomme.
Det forventes ikke, at realiseringen af lokalplanen vil lægge begrænsninger på eksisterende
virksomheder i området.
Ved etablering af etageboligbyggeri med omkring 34 lejligheder og mulighed for erhverv i stueplan,
som for eksempel kontor, klinik, servicevirksomhed, udstilling, og publikumsorienteret erhverv i form
af restauranter, caféer og udvalgsvarebutikker i stueetagen mod vest og ud mod Torvet, vil
anvendelse til boligformål medføre restriktioner for de virksomheder, der påtænkes etableret.
Ved etablering af erhverv kan det forventes, at de skal overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støj samt for bygningstransmitteret støj.
For områder som dette, med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
gælder følgende vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, iht. Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

Mandag-fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14.

55 dB

Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søndag og helligdage kl. 07-22.

45 dB

Alle dage kl. 22-07.

40 dB

Støjgrænserne i et støjvilkår skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og
altså ikke kun i nærheden af bygningerne.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for
grundvandsdannende opland og indvindingsopland til Galten Vandværk.
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Projektet giver mulighed for omdannelse/fortætning af eksisterende byområde. Arealanvendelsen
ændres ikke til mere grundvandstruende aktivitet.
OSD udpeges af staten, hvor grundvandet har regional betydning for den nuværende og fremtidige
vandforsyning. Det er altså her vi i fremtiden skal hente vores drikkevand.
Det er kommunens opgave at sikre grundvandet, hvor den generelle regulering ikke er tilstrækkelig.
For at sikre dette har Byrådet besluttet, at OSD så vidt muligt friholdes for byudvikling af hensyn til
grundvandet.
Det er dog muligt at udvikle i OSD, hvis der ikke er andre placeringsmuligheder, og at byudviklingen
ikke udgør en væsentlig risiko for grundvandet.
Derfor er der i forbindelse med Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne lavet en
grundvandsredegørelse. Formålet med grundvandsredegørelsen er, at sikre en helhedsorienteret
kommuneplanlægning, så nye byudviklingsområder placeres bedst muligt ud fra en samlet afvejning
af interesser.
I grundvandsredegørelsen er det blandt andet godtgjort, at der er et planmæssigt behov i Galten
midtby og at der ikke er alternative placeringsmuligheder i forhold til udviklingen af området.
Derudover er det godtgjort at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af
grundvandet.
For at minimere risikoen for grundvandsforurening og for at sikre grundvandsdannelsen inden for
lokalplanområdet, skal overfladevand fra boligområder, færdsels- og parkeringsarealer fortsat
håndteres og ledes til kontrolleret afløb.

Jordforurening
Lokalplanområdet er udpeget som områdeklassificeret. Det betyder at jorden som udgangspunkt
kan være forurenet. Desuden har der tidligere været erhverv på lokaliteten, hvilket kan have medført
større eller mindre forureninger. For at sikre, at der ikke opstår en følsom arealanvendelse direkte
på forurenede arealer, samt for fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning
fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden er ubefæstet, skal ejer eller bruger sikre, at de
øverste 50 cm overjord består af ren jord.
For at afklare om de øverste 50 cm af jorden er ren, kan der indhentes historiske oplysninger om
arealanvendelsen, herunder blandet andet viden om olietanke og oplag, håndtering og anvendelse
af miljøfremmede stoffer. Dette skal kobles med analyser af jorden. For at dokumentere at jorden er
ren, skal der som minimum udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m2, når anvendelsen ændres fra
erhverv til bolig. En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde jævnt fordelt over arealet.
Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (cadmium, kobber, bly, zink, nikkel ), PAH,
benz(a)pyren og total- kulbrinter.
Viser historiske oplysninger og/eller analyser af jorden, at de øverste 50 cm er forurenet, skal der
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etableres et lag ren jord på mindst 50 cm, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes eller
overdækkes med tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan der etableres en ”varig fast
belægning”. Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet skal flyttes jord fra lokalplanområdet, skal det
ske efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
Dette betyder, at jorden skal analyseres og bortskaffes til godkendt modtageranlæg.
Jorden skal anmeldes til Skanderborg Kommune via flytjord.dk
Skanderborg Kommune vi opfordre til, at den person eller firma, der udtager jordprøverne til analyse
også er ansvarlig for at anmelde det i flytjord.dk.

Museumsloven
Museumsloven fastsætter, at bygherre eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, forud for
igangsætning af arbejdet kan anmode Skanderborg Museum om en udtalelse.
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører
fortidsmindet, og Skanderborg Museum skal kontaktes.
Lokalplanområdet berører ingen registrerede fredede fortidsminder eller kulturarvsarealer.
Nærmeste fredede fortidsminde findes 3,6 km sydvest for lokalplanområdet.
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Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig
om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Tilstandsservitutter der er i strid med lokalplanen, vil blive ophævet.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Skanderborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 29f. 179a, 179b og 179c Galten By, Galten.
Tinglyst: 26.06.1987
Titel: Dok om færdselsret mv.
Indhold: En vejret for ovennævnte ejendomme fsva. den private fællesvej og sti beliggende over
hhv. Matr. nr. 29f og 179c.
Påtaleberettiget: De til enhver tid værende ejere og brugere af matr. nr. 29f, 179a, 179b og 179c
Galten By, Galten.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der desuden registreret tre servitutter, der ikke længere har
betydning, og som derfor bør slettes i tingbogen. Dette drejer sig om ekspropriationskendelsen Dok
om vej mv (68-151) tinglyst 25.01.1911, og det privatretlige rådighedsservitet Dok om bomtræk og
om hegn tinglyst 29.11.1935.
Under lokalplanens punkt 14 "Servitutter" opremses de servitutter, der aflyses i forbindelse med
lokalplanens endelige vedtagelse.

Side 29

Lokalplan 1160

Tilladelser efter anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvilke tilladelser efter anden lovgivning, som skal indhentes
uafhængigt af lokalplanen.

Vejloven
Nedlæggelse af eksisterende vej gennem lokalplanområdet kræver Skanderborg Kommunes
tilladelse i henhold til vejlovgivningen.

Færdselsloven
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg, flytning af
overkørsler m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling.
Politiet skal godkende indretning af og eventuelt afmærkning og skiltning på færdselsarealer.

Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er en del af et større område i Galten midtby, der er udlagt som område med krav
om analyser, hvilket betyder, at arealet skal undersøges nærmere og om nødvendigt sikres
forsvarligt inden anvendelse til følsom anvendelse som boligformål og lignende.
Håndtering af jord skal følge jordforureningslovens regler herom.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
Der må ikke dispenseres fra lokalplanens formål.
Lokalplanens formål er at:

§1.1
sikre mulighed for byfortætning inden for lokalplanområdet i form af etageboligbebyggelse, i op til 4
etager.

§1.2
sikre mulighed for anvendelse til publikumsorienterede erhverv i bebyggelsens stueplan.

§1.3
fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udformning, farve- og materialevalg, der sikrer, at
bebyggelsen fremstår tilpasset omgivelserne.

§1.4
fastlægge bestemmelser for områdets indretning, herunder placering af fælles friareal, byggefelter
og parkering for lokalplanområdets beboere.

§1.5
sikre stiforbindelse mellem Torvet og Nytorv.

§1.6
sikre vejadgang til lokalplanområdet fra Nytorv.
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2. Område og zonestatus
§2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matrikel nr. 29f, 179b, 179c alle Galten By,
Galten, samt alle parceller der efter den 01.01.2020 udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor
lokalplanområdet.

§2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone, og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
§3.1
Lokalplanområdet er udlagt til centerformål i form af etageboligbebyggelse med tilhørende
fællesfaciliteter.
Mod Torvet skal bebyggelsens stueetage desuden anvendes til publikumsorienterede
erhvervsformål i miljøklasse 1-2, eksempelvis klinikker, servicevirksomhed, udstillingsvirksomhed,
restauranter, café samt butiksformål i form af udvalgsvarebutikker.

Note
Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens anvendelse.

§3.2
Udvalgsvarebutikker må indrettes eller opføres med et samlet etageareal på maksimalt 500 m2,
hvilket omfatter salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter m.v. Den enkelte udvalgsvarebutik
må højest have et bruttoetageareal på 300 m2.

§3.3
Der må ikke etableres spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende spilleautomater.

§3.4
Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning.

§3.5
Inden for byggefelt B2 må bebyggelse kun anvendes til sekundær funktion som f.eks. depoter.
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4. Udstykning
§4.1
Området må ikke udstykkes yderligere.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
§5.1
Det samlede etageareal i lokalplanområdet må ikke overstige 3.900 m2, fordelt som følgende:
Byggefelt B1: Maksimalt 3.700 m2
Byggefelt B2: Maksimalt 200 m2

Note
Åbne altaner medregnes ikke i opgørelse af det samlede bruttoetageareal.

§5.2
Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må ikke overstige 180%.

§5.3
Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelt B1 og B2, som er vist på Bilag 2.
Publikumsorienteret erhverv må kun etableres i Byggefelt B1, og skal have facade mod Torvet, som
det fremgår af Bilag 2.

§5.4
Bebyggelse inden for byggefelt B1 og B2 må højst opføres i:

Byggefelt

Maksimalt etageantal

Maksimal bygningshøjde

Maksimal facadehøjde

B1

4

20 m

14 m

B2

1

4,5 m

2,5 m

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end den angivne maksimale
bygningshøjde målt i forhold til terræn efter byggemodning eller til et i henhold til
bygningslovgivningen fastlagt niveauplan.

Note
Facadehøjden måles fra terræn/niveauplan fastsat for bygningen, og op til tagfoden.

§5.5
Der må i lokalplanområdet etableres mindre bygninger på op til 20 m2 og tekniske anlæg til
lokalplanområdets tekniske forsyning.
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Mindre bygninger og anlæg, herunder transformatorstation, cykeloverdækninger, skure, plads til
opsamling af regnvand og lignende, kan opføres uden for byggefelterne og med en maksimal
bygningshøjde på 2,5 meter over terræn.
Mindre bygninger skal udformes og placeres under hensyntagen til omgivelserne og den øvrige
bebyggelse, enten tilbygning til bebyggelsen eller afskærmet.

§5.6
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller inden for lokalplanområdet.

§5.7
Ifm. bebyggelse inden for byggefelt B1 gælder det, at:
Der må etableres altaner og karnapper inden for facaden og fremrykket op til 1,8 meter fra
facaden.
Der må ikke etableres altaner og karnapper i stueetagen.
Der må ikke etableres altaner på østsiden af bebyggelse inden for byggefelt B1.

§5.8
Der må ikke etableres altaner eller karnapper på bebyggelse inden for byggefelt B2.
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6. Bebyggelsens udseende
§6.1
Ifm. bebyggelse inden for byggefelt B1 gælder det, at:
- Facader på bebyggelse skal hovedsageligt udføres i blankt murværk, som i princippet vist på bilag
6.
- Mindre dele af facaden, f.eks. indgangspartier, vinduespartier og lignende kan udføres som
pudsede flader eller i andre materialer, herunder træ, zink og facadeplader, eksemplevis tombak
eller fibercement.

§6.2
Ifm. bebyggelse inden for byggefelt B2 gælder det, at:
- Facader skal hovedsageligt udføres i træ, metal, zink og facadeplader, eksempelvis tombak eller
fibercement.
- Facader kan begrønnes med beplantning, der vokser direkte fra jorden.

§6.3
Facader på øvrig bebyggelse, eksempelvis cykeloverdækninger og tekniske anlæg må udføres i
andre materialer end nævnt ovenfor.

§6.4
Til tag- og facadebeklædning må der ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med en
glansværdi over 14.

§6.5
Vinduer og døre skal udføres i træ eller metal.

§6.6
Tagrender og nedløb må kun udføres i zink eller aluminium.

§6.7
Facader må kun fremstå i farver inden for jordfarveskalaen, og inden for de indrammede farver på
illustrationen i noten.
Mindre facadepartier kan fremstå i dæmpede farver inden for hele jordfarveskalaen, dog ikke hvid.
Vinduer og døre skal fremstå i farver inden for jordfarveskalaen.

Note
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Illustration, der viser jordfarveskalaen.
Facader skal fremstå med en farve, der Õndes blandt de viste farver inden for den gule ramme.

§6.8
Bygninger skal opføres med opdelt gavlfacade, således at bygningen fremstår som flere bygninger,
så ny bebyggelse tilpasses den omgivende bebyggelse.
Bebyggelse inden for byggefelt B1 skal opføres med gavlfacade mod Torvet.

§6.9
Ventilationsafkast og/eller ventilationsmotorer skal integreres i bygningens arkitektur.

§6.10
Tage inden for byggefelt B1 og B2 skal udføres med symmetrisk saddeltag på 30 til 60 grader og må
udføres med trempelkonstruktion.
Tagkonstruktionen må udføres med trempel op til 1,5 meter, dog skal det sikres, at § 5.4 overholdes.
Tag udført med valm tillades ikke.
Tage på øvrig mindre bebyggelse kan udføres med andre tagformer.

Note
En trempel er betegnelsen for del af tagkonstruktion med forhøjet facade over etagedækket.
En tagkonstruktion udført som saddeltag med trempel muliggør udnyttet tagetage.
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Illustration, der viser princippet for tag udført som trempeltag, hvor facaden er forhøjet, ifht. øverste
etagedæk, og hvor en trempel indgår som en del af tagets spærkonstruktion.
Den forhøjede del af facaden er markeret med rødt.

§6.11
Tagbeklædning på bebyggelse skal udføres med tagpap, zink, stål, tagsten i tegl i røde eller gule
nuancer eller materialer med tilsvarende overflade som f.eks. betonsten.
Tagbeklædning på bebyggelse inden for byggefelt B2 kan ligeledes udføres som grønne tage
beklædt med eksempelvis sedum.

§6.12
Åbne altaner må ikke placeres på den østvendte facade mod Elværksvej.
Der kan etableres lukkede altaner (karnapper) i glas, zink og aluminium på facader mod vest, nord
og øst.
Altaner og karnapper skal indrettes hensigtsmæssigt, således indbliksgener til naboer minimeres.
På østvendte facade mod Elværksvej kan dette f.eks. ske ved, at nogle af siderne og vinduer op til
et vist niveau blændes eller på anden måde mindsker transparencen.
Altaner skal udføres i beton og/eller stål.

§6.13
Skiltning må alene ske i forbindelse med erhverv i bebyggelsens stueetage og må alene ske på den
lodrette facade og ikke på facaden over etageadskillelsen mellem stueetagen og 1. sal.
Der må højst etableres 2 skilte pr. erhvervs/butiksenhed i bebyggelsens stueetage.
Det enkelte facadeskilt må fremstå med en maksimal højde på 0,8 m og en maksimal længde på 2,5
m og skal begrænses til virksomhedens/butikkens navn og/eller logo. Skiltenes udformning,
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størrelse, skrifttype og farve skal tilpasses bygningens arkitektur, idet skiltningen ikke må have
karakter af facadebeklædning.
Hvis der etableres flere erhverv i bygningen, skal skiltene samordnes, så de fremstår med samme
udtryk og materialevalg.

§6.14
Lysskilte eller belysning af skilte må ikke give anledning til gener i forhold til omgivende veje, stier og
bebyggelser.
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7. Ubebyggede arealer
§7.1
For hver påbegyndt 10 bolig- eller erhvervsenhed skal der etableres minimum 80 m² udendørs
opholdsareal. Opholdsarealer kan placeres på terræn, som fælles friarealer, altaner og lignende.
Der skal etableres fælles friarealer på terræn placeret i princippet som vist på Bilag 2.

Note
Det skal sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjniveau på udendørs
opholdsarealer er overholdt.
Kun opholdsarealer, der overholder de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledninger om
trafik og virksomhedsstøj kan medregnes som opholdsarealer.

§7.2
Arealet mellem Biohuset og etagebebyggelsen udlægges til offentligt tilgængeligt torv, som vist på
Bilag 2.
Torvet kan benyttes til udendørsservering i det omfang, det er foreneligt med den øvrige brug af
pladsen.

§7.3
Friarealer på terræn kan afskærmes med stakit, lav beplantning eller hække.

Note
Det nye byrum er bebyggelsens friareal, der bl.a. kan anvendes til at understøtte bebyggelsens
erhvervslokaler. Torvet vil være privatejet med offentlig adgang.

§7.4
Hegn i naboskel og mod fælles friarealer skal udføres som levende hegn.

§7.5
Inden for lokalplanområdet skal der sikres areal til kildesortering af affald, herunder papir, metal,
glas, kompostering og almindelig renovation.
Udendørs affaldsløsninger til dagrenovation, papir og glas samt eventuelle sorteringsgårde skal
afskærmes med de i § 6.1 nævnte materialer.
Udendørs affaldsløsninger skal etableres som nedgravede containere såsom molokker, som vist i
princippet på Bilag 2.
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§7.6
Inden for lokalplanens område, må der ikke henstilles eller opmagasineres biler over 3.500 kg,
campingvogne og lignende.
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8. Veje, stier og parkering
§8.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nytorv og Søndergade, som vist i princippet på Bilag 2.

§8.2
Der udlægges areal til vej som vist i princippet på Bilag 2.

§8.3
Der udlægges areal til parkering som vist i princippet på Bilag 2.

§8.4
Der må ikke etableres parkeringspladser på vejarealer, som vist i princippet på Bilag 2.

§8.5
Der skal sikres brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse under hensyntagen til
redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Note
Brandredningsarealet skal etableres efter forskrifterne i "Vejledning Brandveje og
Brandredningsarealer" fra Østjyllands Brandvæsen.

§8.6
Der skal inden for lokalplanområdet sikres nødvendigt manøvreareal for lastbiler (renovationsvogne,
varelevering, flyttebiler m.v.).

§8.7
Der skal sikres en 3 m bred stiforbindelse for gående gennem området fra a til b, som i princippet
vist på Bilag 2. Stien skal være indrettet med belysning.

§8.8
Stier, torve-, færdsels- og parkeringsarealer inden for området skal have niveaufri skæring og
udføres som handicapegnede i overensstemmelse med bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings
anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden.

§8.9
Der skal inden for lokalplanområdet jf. Skanderborg Kommunes parkeringsnorm etableres P-pladser
til bil- og cykelparkering i henhold til krav i nedenstående tabel.
Inden for det udlagte parkeringsareal skal minimum 1 P-plads til bilparkering etableres som
handicap P-plads.

Bil

Cykel
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Etageboliger
på 60-120 m2

1 P-plads pr. bolig

2,5 P-pladser pr.
bolig

Mindre
udvalgsbutikker

1 P-plads pr. 50
m2
etageareal

1 P-plads pr. 200
m2
etageareal

Restauranter
og
lignende

1 P-plads pr. 10
m2
serveringsareal

1 P-plads pr. 50 m2
serveringsareal

Kontor/
administration

1 P-plads pr. 50
m2
etageareal

1 P-plads pr. 100
m2
etageareal

§8.10
Mindst en tredjedel af cykelparkering skal være overdækket.

§8.11
Ved nyanlæg skal parkeringspladser anlægges med et grønt præg.
Der skal således etableres randbeplantning bestående af træbeplantning i plantebed med grønt
bunddække, svarende til et træ for mindst hver 8. parkeringsbås. Plantebede omkring træer skal
være minimum 1,5 m2.
Alternativt kan der etableres randbeplantning bestående af minimum 0,5 meter bred hæk i et 1
meter bredt bed.
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9. Tekniske anlæg
§9.1
Inden for lokalplanområdet kan opstilles transformatorstationer til lokalplanområdets forsyning, hvis
de indpasses i området. Dette kan ske ved beplantning eller lignende.
Placering af transformatorstationer skal godkendes af Skanderborg Kommune.

§9.2
Elforsyning skal ske fra Dinel A/S.

§9.3
Alle ledninger og lignende skal fremføres under terræn.

§9.4
Lokalplanområdet ligger inden for forsyningsområdet for Galten Vandværk.

Note
Området er udlagt til at kunne få fjernvarme fra Galten Varmeværk.

§9.5
Spildevandsafledning skal ske i henhold til gældende Spildevandsplan og Skanderborg Kommunes
anvisninger.

§9.6
Parabolantenner, der opsættes inden for lokalplanområdet, må ikke være synlige fra offentlig vej og
stier m.v.
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10. Miljø
§10.1
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-2.

Note
Miljøklasse 1 omhandler virksomheder der ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af
omgivelserne, eksempelvis mindre forretninger, kontorer, gallerier og små værksteder med
butik/kiosk. Denne type virksomheder kan integreres med boliger.
Miljøklasse 2 omhandler virksomheder der kun giver en mindre påvirkning af de nærmeste
omgivelser. Eksempelvis mindre virksomheder af typen engrosvirksomheder, mindre indendørs
værksteder samt restauranter med udeservering. Denne type virksomheder kan indplaceres i
boligområder.

§10.2
Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører udendørs
opholdsarealer og boliger på facader, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis, og at det konstante
indendørs støjniveau ikke overstiger Lden 33 dB, målt med lukkede vinduer og døre med åbne
udeluftventiler.

§10.3
Overfladevand fra tage og befæstede arealer m.m. må ikke nedsives i jorden, men skal ledes til
kloak.

§10.4
Parkerings- og færdselsarealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald
mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afløb.

§10.5
Parkerings- og færdselsarealer skal etableres med tæt membran og høj kantsten, så de kan
anvendes til forsinkelse af klimavand i tilfælde af ekstremregnssituationer.

§10.6
Nye regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi
med hensyn til tæthed, samlinger og tæthedsprøvning m.m.

§10.7
Der må ikke inden for området etableres potentielt grundvandstruende og grundvandstruende
virksomheder og anlæg. Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg kendetegnes ved at
have oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter som f.eks. klorerede
opløsningsmidler, øvrige opløsningsmidler specielt BTEX, olieprodukter, pesticider, gødningsstoffer,
vejsalt og detergenter.
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§10.8
Ved etablering af virksomhed, jf. § 3.1, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne
et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.
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11. Grundejerforening
§11.1
Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for
lokalplanenes område.

Note
Grundejerforeningen har medlemspligt for samtlige ejere af matrikler til boligformål, udstykket efter
denne lokalplans vedtagelse og medlemsret for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet.
Grundejerforeningen har pligt til at optage ejerne af eksisterende boligparceller inden for
lokalplanens område som medlemmer.

§11.2
Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det.

§11.3
Grundejerforeningen skal, efter krav fra Skanderborg Kommune, optage medlemmer fra
tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for
tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§11.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering
og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt løse (evt. udføre) de opgaver, som i medfør af lovgivningen
henlægges til foreningen.

§11.5
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på lokalplanområdets veje, stier, fælles friarealer og
grønne områder.

§11.6
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune.
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12. Betingelser for ibrugtagning
§12.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

§12.2
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i § 8 omtalte veje, stier og parkeringspladser er
etableret.

§12.3
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret brandredningsarealer jf. § 8.3.

§12.4
Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før der er etableret fælles friarealer i overensstemmelse med §
7.

§12.5
Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende
bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj er overholdt jf. lokalplanens §
10.2.
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13. Lokalplaner
§13.1
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen ophæves den del af
eksisterende Lokalplan nr. 1058 - Spillehalsforbud, vedtaget den 19.12.2012 samt Lokalplan nr.
1.C2-2.05 - Centerplan for Nytorvskareen, vedtaget den 29.08.2007, som omfatter areal inden for
lokalplanområde 1160.
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14. Servitutter
§14.1
Der ophæves ingen servitutter.

Note
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyst servitutter, der har betydning for bygge- og
anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for
eksempel dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger,
gasledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det
pågældende område.

Side 52

Lokalplan 1160

15. Retsvirkninger
§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 overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.

§15.3
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst et år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

§15.4
I indsigelsesperioden, som er på mindst 4 uger, 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.

§15.5
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

§15.6
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

§15.7
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

§15.8
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

§15.9
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

§15.10
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

§15.11
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Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Byrådet ekspropriere.
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16. Vedtagelse
§16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 27. maj 2020.

§16.2
I henhold til § 27 i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd
den
(dato. måned 20xx).
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
Nærværende lokalplan indeholder følgende bilag:
Bilag 1: Matrikelkort
Bilag 2: Arealanvendelse
Bilag 3: Topografi
Bilag 4: Illustrationsplan
Bilag 5: Skyggevirkninger
Bilag 6: Facadetegninger og snit
Bilag 7: Visualiseringer
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Skyggediagrammer
Fremtidige forhold

Lokalplan nr. 1160 – Galten, Torvet 8-12

- udarbejdet af Skanderborg Kommune
23. marts 2020

Staben Kultur, Borger og Plan
Plan og Byudvikling
Skanderborg Fælled
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Facadetegninger og snit af Etagebebyggelse på Torvet 8-12 i Galten

Figur 1: Etagebebyggelsens vestvendte facade.

Figur 2: Etagebebyggelsens nordvendte facade og med Bio Huset mod vest.

1
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Facadetegninger og snit af Etagebebyggelse på Torvet 8-12 i Galten

Figur 3: Etagebebyggelsens østvendte facade med den sekundære bebyggelse med depoter mod syd.

Figur 4: Etagebebyggelsens gårdrum og sydvendte facade samt sekundær bebyggelse med depoter mod syd.

2
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Facadetegninger og snit af Etagebebyggelse på Torvet 8-12 i Galten

Figur 5: Etagebebyggelsens vestlige (indvendige) facade af den østlige længe samt sekundær bebyggelse med depoter mod syd.

3
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Miljøscreening
Dette er en miljøscreening af forslag til lokalplan 1160 efter "Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Hvad er en miljøscreening?
Ifølge loven skal der laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende
projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det vurderes gennem en miljøscreening af en række miljøparametre, om planen kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser. Ifølge loven skal
vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til
aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne.
Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere
indhold af en egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder. Denne afgrænsning
(scoping) vil i så fald være indarbejdet i miljøscreeningen ved en uddybning af de relevante emner.

Konklusion på miljøscreening
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der skal således udarbejdes miljørapport.
Klik på links herunder for at se screeningsskema og miljørapport.
Screeningsskema
Miljørapport
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7

Indledning

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen omfatter Forslag til Lokalplan nr. 1160 for etagebebyggelse på Torvet 8-12 i Galten.
Skanderborg Kommune har på baggrund af en miljøscreening vurderet, at planen vil kunne have
væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der er udarbejdet denne miljørapport.
På baggrund af kommunens gennemgang (screening) er der foretaget en konkret afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold til følgende miljøemner: Visuelle forhold, skyggeforhold og indbliksgener.
I planens miljøscreening er en række øvrige, mindre miljøpåvirkninger beskrevet. Beskrivelsen heraf
kan ses i lokalplanen samt i bilag med screeningsskema.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Skanderborg Kommune.
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8

Ikke teknisk resume

Miljøvurderingen omfatter forslag til Lokalplan nr. 1160 for etagebebyggelse på Torvet 8-12 i Galten,
og er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens efterfølgende kapitler vedrørende visuelle påvirkninger, skyggevirkninger og indbliksgener.

2.1

Visuelle forhold

Visuelle påvirkninger
Planlægning af bebyggelse i 4 etager vil i højde og omfang adskille sig fra den omkringliggende
bymæssige bebyggelse, der hovedsageligt består af sammenhængende bebyggelse i 1-2½ etager
med facader ud mod Torvet, samt lavere fritliggende boliger i 1-2 etager langs Elværksvej i øst og
Søndergade i vest. Etablering af bebyggelse i 4 etager vurderes at påvirke de omkringliggende
områder visuelt.

Figur 1: Illustrationsplan der viser udnyttelsen af lokalplanområdet. Luplau og Paulsen Arkitekter.

Der er udarbejdet facadesnit af projektet, der bl.a. viser hvordan projektet indpasser sig de nærmeste omkringliggende bygninger. Det skal dog bemærkes, at facadetegningerne af byggeriet på Galten Torv kun er vejledende. Da projektet er under udvikling, kan detaljer blive ændret. Som det ses
af eksempler på facadesnit nedenfor, er byggeriet væsentligt højere end sine omgivelser.
Biohuset i 2 etager

Figur 2: Torvet 8-12 – Facadesnit set fra syd.
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Øst for bebyggelsen etableres en åben plads, med gennemgang til parkeringsarealerne på Nytorv.
Bebyggelsen fremstår højere og tættere end Biohuset vest for bebyggelsen.

Nabo på Nytorv 4 i 1 etage
med udnyttet tagetage

Figur 3: Torvet 8-12 – Facadesnit set fra vest, der viser den vestlige facade på etageboligbebyggelsens østlige
længe, samt depotbygningen ud mod Nytorv. Nabohuset (Nytorv 4) kan lige ses over depotbygningen.

Planlægning af bebyggelse, der fraviger den eksisterende bymæssige bebyggelse i højde og tæthed, vil have en direkte påvirkning af de tilstødende områder visuelt, samt være synlig over større
afstande – afhængig af bebyggelsens omfang og landskabets karakter.
Der er udarbejdet visualiseringer fra fem forskellige steder i nærområdet, til illustration af, hvordan
oplevelsen af området vil ændres ved realisering af lokalplanforslaget. Nedenfor er indsat eksempler
på visualiseringer af de fremtidige forhold.

Figur 4: Udsnit af visualisering af bebyggelsen set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet) med fokus på etagebebyggelsen.
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Figur 5: Udsnit af visualisering af bebyggelsen set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet) med fokus på forholdet
mellem etagebebyggelsen og Biohuset.

Figur 6: Visualisering af bebyggelsen set fra Søndergade (Visualiseringspunkt 3)
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Figur 7: Visualisering af bebyggelsen set fra Nytorv (Visualiseringspunkt 4) Depotbygningen kan iht. bestemmelserne i lokalplanen opføres med facader i træ, metal, zink eller facadeplader, eksempelvis tombak eller fibercement,
som kan begrønnes med beplantning der vokser direkte fra jorden. Taget kan udføres som grønne tage, eksempelvis
beklædt med sedum.

Figur 8: Visualisering af bebyggelsen set fra Bytoften (Visualiseringspunkt 5)

Samlet set kan det konkluderes, at bebyggelsen fra nært hold vil fremstå mere høj, markant og dominerende end den omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsens større volumen vil synliggøre bymidten i Galten og vil medføre at lokalplanområdet opleves med et mere bymæssigt udtryk end tidligere,
idet bygningens åbne facader og publikumsorienterede erhvervs i stueetagen vil bidrage til bylivet i
og omkring lokalplanområdet og gøre området mere levende og imødekommende.
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Bebyggelsen vil dermed have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af de omkringliggende byrum,
mens den på afstand bl.a. fra Bytoften vil være mindre synlig i bybilledet.
Kumulative virkninger
De visuelle konsekvenser ved realisering af lokalplan nr. 1160 Torvet 8-12 som beskrevet ovenfor vil
opleves i sammenhæng med etageboligbebyggelsen ved Torvet 5, der er under opførelse. Begge
lokalplaner og projekter er et led i at realisere byrådets planer om fortætning af Galten bymidte.
De to projekter er ikke umiddelbart tilgrænsende, men ligger henholdsvis syd og nord for Tovet. Tilsammen vil begge projekter understøtte byfortætningen med højere bebyggelse og større volumener
end hidtil i Galten.
Det vurderes derfor, at der vil være kumulative visuelle effekter ved realisering af begge lokalplaner
og projekter.
Landskabelig påvirkning
Lokalplanområdet ligger som resten af Galten i et område udpeget som "Område med landskabelige
udviklingsmuligheder", hvilket betyder at landskabets karakter kan ændres og forbedres under hensyntagen til områdets egen karakter som "bølget landskab" og omkringliggende landskabsområders
karakter.
Lokalplanområdet ligger i centrum af Galten. Bebyggelsen inden for området får en højde så den bliver synlig fra flere steder i det omkringliggende landskab. Det vurderes dog, at bebyggelsen vil opleves i sammenhæng med den omkringliggende by og derfor ikke få en væsentlig indvirkning på de
landskabelige værdier i området eller området nord for Galten herunder Lyngbygård Ådal.

2.1.1 Afhjælpende foranstaltninger
Der foreslås ingen afbødende foranstaltninger.

2.2

Skyggestudier

Fortætninger og omdannelser i byen kan medføre, at udsigter og tomme arealer forsvinder for nogle
omkringboende, mens der skabes nye for andre. Omkringboende kan desuden opleve ændringer
med hensyn til lys/skygge og vindforhold i området, alt afhængig af de konkrete eksisterende forhold
og de planlagte nye bebyggelser.
Høje bygninger giver skyggevirkninger, både på omkringliggende arealer og internt i området. Omfanget af skyggevirkninger vil afhænge af bebyggelsens disponering, herunder placering, højde og
tæthed. Skyggevirkninger afhænger også af de konkrete forhold og beliggenhed i forhold naboarealer, herunder afstande, retning og eventuel mellemliggende beplantning eller bebyggelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 1160, har Skanderborg Kommune udført skyggestudier. Skyggestudierne viser bebyggelsens skyggevirkninger i forhold til omgivelserne og lokalområdet, ved opførelsen af en bebyggelse med 4 etager.
Samlet set vurderes det, at den nye etagebebyggelse vil medføre en højere grad af skyggevirkninger
på de omkringliggende områder samt internt i bebyggelsen i forhold til i dag. Skyggegener i
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sommerhalvåret vil dog være marginale, og der vil i forårs- og efterårsperioden være tale om et begrænset antal boligejendomme mod øst, der vil opleve øget skyggevirkning i eftermiddags- og aftentimerne. Da solen står lavt på himlen om aftenen ved jævndøgn kaster også andre huse og træer i
området lange skygger.
Torvet og busholdepladsen vil ligge i øget skygge hen over året ligesom der vil opleves skyggevirkning på friarealerne mellem og i tilknytning til den høje etagebebyggelse. De indre gårdrum vil henligge i hel eller delvis skygge en stor del af dagen over året. Altaner og karnapper vil udgøre opholdsarealer med varierende lys- og solforhold.
Depotbygningen syd for etagebebyggelsen vil ikke have de store konsekvenser for skyggepåvirkningerne i og omkring lokalplanområdet, da bebyggelsen kun opføres i én etage og med en højde på
maksimalt 4,5 meter, omtrent svarende til den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet. Skyggepåvirkningen fra depotbygningen vil primært være internt i lokalplanområdet og kun i meget begrænset omfang på vej- og naboarealer mod øst.

2.2.1 Afhjælpende foranstaltninger
Der foreslås ingen afbødende foranstaltninger.

2.3

Indbliksgener på opholdsarealer

At være nabo til et højt byggeri kan medføre indbliksgener afhængig af bl.a. afstanden til og beliggenheden af opholdsarealer. Indbliksgener vil være forøgede, hvis der er direkte kig fra store vinduespartier og altaner/tagterrasser, hvor folk opholder sig. I miljøvurderingen er der fokus på de omkringliggende boligers primære opholdsarealer ved huset, terrasser og eventuelt vinduer ind til opholdsrum.
Til illustration af omfanget af indbliksgener ved opførelse af byggeri i 4. etager i lokalplanområdet, er
der optaget dronefotos i de to sydlige punkter henholdsvis mod øst og vest, hvor etagebebyggelsen
forventes at slutte
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Figur 9 Indkig mod vest, fra den nye bygnings sydvestlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 © COWI)
Garage og erhvervsbygningerne (med bølgeeternittag) til venstre i billederne fjernes ved realisering af lokalplanen.

Nærmeste nabobolig mod vest (med rødt sadeltag) vil opleve indbliksgener på de primære opholdsarealer i haven mod øst, som ikke opleves under eksisterende forhold. Opholdsarealerne skærmes
dog en smule af den eksisterende beplantning langs ejendommens østlige skel, som det ses i figur
1. Især i sommerperioden, når der er blade på de løvfældende træer, vil disse skærme for en del af
indkigget til haven.

Figur 10: Indkig mod sydøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 © COWI)

Nærmeste nabobolig mod sydøst (gul bygning med rødt tag) vil opleve indbliksgener på opholdsarealer i indkørslen, langs bygningens vestvendte facade og i den vestligste del af haven, som ikke opleves under eksisterende forhold.
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Figur 11: Indkig mod nordøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

De nærmeste naboboliger øst for Elværksvej vil ligeledes opleve indbliksgener på opholdsarealer,
som ikke er skærmet bag bebyggelse, som ikke opleves under eksisterende forhold. Indkigget fra
bebyggelsen bliver større, jo højere oppe i bebyggelsen man befinder sig. På grund af afstanden på
ca. 35 m vurderes indbliksgenerne ikke at være væsentlige, herunder fordi den østvendte facade
ikke har altaner og formentlig ikke rummer de primære opholdsrum.
Samlet set vurderes det, at projektet trods den store volumen vil medføre begrænsede indbliksgener
i bymidten, da der generelt er god afstand fra bebyggelsens altaner mod nord og vest til private haver. Største gener vil kunne komme mod nærmeste ejendom mod vest, hvor der er risiko for væsentlige indbliksgener fra de øverste, nærmeste lejligheder med kig henover eksisterende beplantning.
Mod øst er der ligeledes risiko for indbliksgener mod de nærmeste boligejendommes haver fra de
øverste lejligheder, men på grund af afstanden og mellemliggende bebyggelse og beplantning vurderes generne ikke at være væsentlige. Desuden rummer den østvendte facade ikke har altaner og
formentlig ikke rummer de primære opholdsrum.

2.3.1 Afhjælpende foranstaltninger
For at hindre indbliksgener i boligområdet øst for lokalplanområdet, er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der ikke må etableres åbne altaner på etagebyggeriets østvendte facade ud mod
Elværksvej.
Indbliksgener mod vest kan overvejes begrænset gennem krav til altanernes udformning og afskærmning.
Derudover foreslås ingen afbødende foranstaltninger.
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Overvågning

For at hindre indbliksgener i boligområdet øst for lokalplanområdet, er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der ikke må etableres åbne altaner på etagebyggeriets østvendte facade ud mod
Elværksvej.
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Miljøvurderingens indhold

Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering,
som stilles til gennemførelse af planlægningen.
Lokalplanforslaget er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet planerne fastlægger rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10b anlægsarbejder i
byzoner.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

3.1

Scoping

På baggrund af Skanderborg Kommunes gennemgang (screening) er der foretaget en konkret afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold til følgende miljøemner:

›

Visuelle påvirkninger

›

Skyggevirkninger

›

Indbliksgener

I planens miljøscreening er en række øvrige, mindre miljøpåvirkninger beskrevet. Beskrivelsen heraf
kan ses i lokalplanen samt i bilag med screeningsskema.
Skanderborg Kommune har vurderet, at der ikke er andre berørte myndigheder end kommunen, der
vil være relevante i forbindelse med fastlæggelse af miljørapportens indhold.

3.2

Alternativer

Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-alternativet. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslagene ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse og
planer opretholdes og videreføres. Det vil sige at den nuværende bebyggelse forventes bevaret i den
nuværende udformning, eventuelt om- og tilbygget inden for eksisterende lokalplans bestemmelser.
0-alternativet medtages i miljøvurderingen, som referenceramme for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af planforslaget. 0-alternativet fastlægges som den situation, at lokalplanforslaget ikke vedtages.
Lokalplanforslaget rummer ikke alternative udnyttelsesmuligheder og der er derfor ikke vurderet på
andre alternativer.

MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1160 – ETAGEBEBYGGELSE PÅ TORVET 8-12 I GALTEN

3.3

18

Kumulative projekter

Skanderborg Kommune har i 2018 vedtaget lokalplan nr. 1116 for Torvet 5 i Galten. Lokalplanen muliggør etageboligbebyggelse i op til 4½ etager og 20 meters bygningshøjde, som er under opførelse.
Da projektet ligger i kort afstand af Torvet 8-12 og med lignende visuelle konsekvenser, vil de kumulative effekter ved realisering af begge lokalplaner indgå i miljørapportens afsnit om visuelle konsekvenser.

3.4

Metode

Miljøvurderingen af planforslaget har til hensigt at belyse de miljømæssige konsekvenser af planens
gennemførelse og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslaget. Udarbejdelsen af planforslaget og miljøvurderingen er foregået sideløbende. Således har det
været muligt at indtænke potentielle miljøkonsekvenser i planlægningen allerede i udarbejdelses- og
beslutningsfasen af planforslaget.
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed
kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vurderingsmetode, og i forhold til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet.
Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i, at der er tale om en lokalplan, der er den mest detaljerede plantype i det danske plansystem, og at lokalplanen baserer sig på et konkret projekt. Derfor
baseres miljørapportens konsekvensvurderinger bl.a. på projektskitser udarbejdet af Luplau og Paulsen Arkitekter, der ligger til grund for lokalplanen.

›

Til vurderingen af visuelle konsekvenser har COWI taget fotos og udarbejdet visualiseringer fra
standpunkter omkring planområdet. Fotos er taget med digitalt spejlreflekskamera med anvendelse af RTK præcisions-GPS. Der er desuden indmålt matchpunkter, hvorefter billederne er
korrigeret for linseforvrængning så det er muligt at foretage korrekt match med 3Dmodellen. I
modellen er der anvendt række ekstra verificeringer af at match er korrekte med data fra FOT,
DSM, DTM og ortofoto. Visualiseringerne er baseret på projektskitserne og forventninger til materialer og udseende, og der er desuden anvendt foreliggende viden om landskab mv. fra kommuneplanen og relevante kortdata mv.

›

Til vurderingen af skyggeforhold er der udarbejdet en række skyggediagrammer, hvor bebyggelsen er indlagt i 3D-model og solen indstillet på udvalgte datoer og klokkeslæt. Skyggeforholdene er undersøgt ved henholdsvis forårsjævndøgn (21. marts), sommersolhverv (21. juni), efterårsjævndøgn (21. september) og vintersolhverv (21. december).

›

Til vurderingen af indbliksgener er der taget dronefotos fra den kommende bygnings sydvestlige
hjørne, i retning mod vest. Der er ligeledes taget dronefotos fra den kommende bygnings sydøstlige hjørne i retning mod sydøst.
Dronefotos er taget med udgangspunkt i en højde på omkring 5,1 m, 8,1 m og 11, 1m over terræn, beregnet som forventet gulvkote + 1,6 m øjenhøjde.

Miljøvurderingen indledes med en beskrivelse af planforslagets indhold og sammenhæng med anden planlægning. Derefter følger en beskrivelse af miljøstatus / 0-alternativ og en konsekvensvurdering inden for miljørapportens emner. Herefter vurderes behov for afhjælpende foranstaltninger og
overvågning.
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4.1

Planforslagets indhold og hovedformål
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Forslag til Lokalplan nr. 1160 er udarbejdet efter ønske fra bygherre, med det formål at give mulighed for at opføre etagebebyggelse på et areal umiddelbart syd for Torvet i Galten bymidte.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udvikle og opføre en ny attraktiv etagebebyggelse
med boliger, samt mulighed for at anvende dele af bebyggelsens stueplan ud mod Torvet til publikumsorienterede erhverv som eksempelvis restaurant, cafe og butiksformål.
Etageboligbebyggelsen placeres i den nordlige del af lokalplanområdet i tilknytning til eksisterende
offentlige funktioner og butikker ved Torvet i bymidten. Mod øst, ud mod Torvet, mellem etagebebyggelsen og Bio Huset etableres en mindre offentligt tilgængelig plads, med mulighed for udeservering.
Med lokalplanen gives mulighed for at etagebebyggelsen, indenfor byggefelt B1, kan etableres i op
til 4 etager og med en maksimal højde på 20 meter. Bag denne, indenfor byggefelt B2, gives mulighed for en lavere og lettere sekundær bebyggelse i 1 etage og med en maksimal højde på 4,5 meter.
Denne bygning tænkes anvendt til depotrum, og må ikke anvendes til bolig- eller erhvervsformål.
Med lokalplanforslaget gives mulighed for en bebyggelsesprocent for området på maksimalt 180.

4.2

Forhold til gældende planer

Forslag til lokalplan nr. 1160 er i overensstemmelse med hovedstruktur, retningslinjer og rammer i
gældende Kommuneplan ’16, der på baggrund af kommuneplantillæg nr. 16-05 fra 2018 rummer
mulighed for fortætning i Galten bymidte.

4.2.1 Kommuneplanens hovedstruktur og mål
Byrådet har i 2018 vedtaget kommuneplantillæg 16-05 med visioner og mål om fortætning af kommunens centerbyer, herunder Galten-Skovby.
Galten-Skovby er kommunens næststørste by med godt 7.800 indbyggere og har oplevet stor befolkningstilvækst i de senere år. Bymidten har potentiale for byfortætning og byrådet ønsker at styrke oplevelsen af centrum ved Torvet og langs Søndergade i Galten midtby. Derfor giver kommuneplanen
mulighed for byfortætning i op til 5 etager omkring Torvet, samt fortætning i op til 4 etager langs Søndergade.
Byfortætning skal bidrage til en oplevelse af kvalitet i byrummet. For at sikre sammenhæng til eksisterende bebyggelse må ny bebyggelse i området omkring Torvet ikke opføres med fladt tag.
Byfortætningsmulighederne i Galten-Skovby skønnes at rumme plads til ca. 200 boligenheder inden
for de eksisterende byområder – primært i bymidten.
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4.2.2 Kommuneplanrammer
Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 30.C.1 (Torvet, Nørregade) i Kommuneplan 2016,
der udlægger området til centerformål. Området kan anvendes til boliger, kontorer, service, butikker,
restaurant, klinikker, kultur, offentlige institutioner og parkering. Ny bebyggelse kan opføres i op til 5
etager med en højde på maks. 22 meter, dog 4-6 etager omkring Torvet og maksimal bebyggelsesprocent på 150%, dog randbebyggelse langs Torvet maks. 180%.
Forslag til Lokalplan nr. 1160, med byggeri i op til 4 etager, er således i overensstemmelse med
kommuneplanen.
Bygherre har tidligere haft et ønske om, at der inden for lokalplanområdet skulle etableres byggeri i
op til 6 etager ud mod Torvet. Af hensyn til de omkringværende naboer og byggeriets visuelle indpasning i det omkringliggende miljø, er det dog valgt at arbejde videre med et projekt, der kun omfatter etagebyggeri i op til 4. etager.

4.2.3 Lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 1.C2-2.05 for en centerplan for Nytorvskarreen i Galten midtby. Lokalplanen har til formål at skabe et attraktivt centerområde med mulighed for både service-, liberalt- og detailhandelserhverv samt boliger, ved bl.a. at skabe udbygningsmuligheder i og
omkring centerområdet, og sikre at nybyggeri opføres som sluttet bebyggelse i gadelinie for at skabe
en bymæssig karakter i bymidten. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses Lokalplan nr.
1.C2-.05 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.
Lokalplanområdet er ligeledes omfattet af Lokalplan nr. 1058 for spillehalsforbud i bymidter og ved
skoler. Lokalplanen har til formål at sikre, at der ikke etableres spillehaller, spilleklubber o.l. med gevinstgivende spilleautomater inden for lokalplanområdet i bycenter og nær ved skoler. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses Lokalplan nr. 1058 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan, idet bestemmelse om spillehalsforbud er indarbejdet i Lokalplan nr. 1160.

4.3

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er placeret centralt ved Torvet i Galten, der udgør bymidten i Galten-Skovby.
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Figur 12: Terræn og højdekurver for Galten midtby. Lokalplanområdet er vist med sort stiplet linje.

Lokalplanområdet ligger i niveau med størstedelen af den øvrige midtby. Terrænet i og omkring lokalplanområdet er overvejende fladt, omkring kote 42 med et jævnt fald mod nord. I lokalplanområdet er der en mindre lavning i det sydøstlige hjørne. Gammelmose ligger til sammenligning i kote 29,
mens området ved rundkørslen Århusvej-Østergårdvej ligger i kote 64.
Galten udgøres generelt af bebyggelse i 1-2½ etager, hvoraf langt hovedparten udgøres af parcelhuse og tæt-lav boliger. Området i bymidten omkring Torvet har en mere blandet karakter.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3595 m² og omfatter flere eksisterende bebyggelser i 1-2
etager, der tidligere har været udnyttet som henholdsvis erhvervsvirksomhed med værksted og lager, samt dagligvareforretning. Størstedelen af lokalplanområdet er i dag befæstet areal.
Den eksisterende tidligere dagligvareforretning i lokalplanområdet er opført i facademoduler i gråt
materiale og med fladt tag, mens den eksisterende forretningsejendom vest herfor er opført i én
etage og i gule mursten.
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Figur 13: Skråfoto set fra nord. Lokalplanområdet er markeret med gule prikker. SFDE Skråfoto 2019.

Lokalplanområdet afgrænses af Torvet mod nord, Bio Huset i 2½ etager mod nordvest og busholdepladsen på Elværksvej samt et parcelhus mod øst. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af den eksisterende parkeringsplads på Nytorv og et grønt kommunalt græsareal.
Den øvrige omkringliggende bebyggelse er 2 etager mod nord, 1-2 etages boliger mod øst og sydøst, 2 etager mod vest og nordvest, samt parkeringsarealer mod syd.
Nordøst for bebyggelsen på Torvet 5, er der for nuværende en byggeplads, se figur 11 Området er
omfattet af Lokalplan nr. 1116, som giver mulighed for etageboligbebyggelse i op til 4,5 etager. Der
er givet byggetilladelse til opførelse af bebyggelse i 4,5 etager på ejendommen.
Det er kendetegnende for Torvet i Galten, at bebyggelsen primært er opført i røde teglsten eller pudsede facader, med sadeltag i rød tegl eller mørkegråt tagmateriale. Biohuset er opført med pudsede
rødlige facader.
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Figur 14: Boligområde øst for lokalplanområde og busholdepladsen, med parcel- og rækkehusbebyggelse i 1
etage med og uden udnyttet tagetage.

Figur 15: Villa i 1 etage med udnyttet tagetage beliggende
som nærmeste nabo, sydøst for lokalplanområdet, set i retning mod øst, fra Nytorv lige syd for lokalplanområdet.

Figur 16: Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet ses i højre side af busholdepladsen og billedet. Den
gule villa, er beliggende som nærmeste nabo, sydøst for
lokalplanområdet.

Figur 17: Villa i 2 etager beliggende som nærmeste nabo,
sydvest for lokalplanområdet, set fra Søndergade.

Figur 18: Villa beliggende som nærmeste nabo, sydvest
for lokalplanområdet ses til venstre i billedet. Set i retning mod Søndergade, mod vest, fra vejen Nytorv inde i
lokalplanområdet.

Figur 19: Boligbebyggelse på Bakkevej, vest for Torvet,
med altaner ud mod Vestergade.

Figur 20: Bebyggelse ud til den anden side af Torvet,
mod nordvest, set fra øst.

Figur 21: Biohuset, som er i 2 etager, er beliggende vest for
lokalplanområdet ud til Torvet.
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Figur 22: Torvepladsen foran Biohuset, set fra nordvest.

Figur 23: Biblioteket og den nuværende byggeplads på Torvet 5, set fra torvet. Byggepladsen er omfattet af lokalplan
1116, som giver mulighed for bebyggelse i op til 4,5 etager
og 20 meter.

Figur 24: Bebyggelsen på den østlige side af torvet,
nordøst for lokalplanområdet, er i 1 etage med udnyttet
tagetage.

Figur 25: Den tidligere dagligvarebutik beliggende i lokalplanområdet er opført i grå facademoduler. Her set fra torvet.

Figur 26: Den nuværende forretningsejendom beliggende i lokalplanområdet ved siden af Biohuset. Her set
fra Torvet.

Figur 27: Vejforbindelsen til Nytorv set fra vest ud for Søndergade.
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Figur 28: Erhvervsejendom beliggende i lokalplanområdet.
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Figur 29: Den nuværende stiforbindelse fra Nytorv til Torvet, mellem den tidligere dagligvareforretning og den nuværende forretningsejendom med facade mod Torvet, set
fra syd i lokalplanområdet.

Figur 30: Eksisterende forretningsejendom i lokalplanområdet beliggende med facade ud til Torvet, set fra syd
inde i lokalplanområdet.

Ud mod Nytorv og parkeringsarealerne mod syd, bærer arealerne og bebyggelsen i lokalplanområdet præg af baggård.
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Miljøvurdering

I miljøvurderingen indgår de mulige og sandsynlige konsekvenser af planforslagets påvirkning på
miljøet for så vidt angår visuelle påvirkninger, skyggevirkninger og indbliksgener i overensstemmelse
med den udførte screening/scoping.
Nedenfor gennemgås de tre forhold enkeltvist.

5.1

Visuelle forhold

Planlægning af bebyggelse i 4 etager vil i højde og omfang adskille sig fra den omkringliggende bymæssige bebyggelse, der hovedsageligt består af sammenhængende bebyggelse i 1-2½ etager
med facader ud mod Torvet, samt lavere fritliggende boliger i 1-2 etager langs Elværksvej i øst og
Søndergade i vest. Etablering af bebyggelse i 4 etager vurderes at påvirke de omkringliggende områder visuelt.

Figur 31: Illustrationsplan der viser udnyttelsen af lokalplanområdet. Luplau og Paulsen Arkitekter.

Der er udarbejdet facadesnit af projektet, der bl.a. viser hvordan projektet indpasser sig de nærmeste omkringliggende bygninger. Det skal dog bemærkes, at facadetegningerne af byggeriet på Galten Torv kun er vejledende. Da projektet er under udvikling, kan detaljer blive ændret. Som det ses
af facadesnit nedenfor, er byggeriet væsentligt højere end sine omgivelser.
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Biohuset i 2 etager

Figur 32: Torvet 8-12 – Facadesnit set fra nord, ud mod Torvet. Luplau og Paulsen Arkitekter.

Øst for bebyggelsen etableres en åben plads, med gennemgang til parkeringsarealerne på Nytorv.
Bebyggelsen fremstår højere og tættere end Biohuset vest for bebyggelsen.
Biohuset i 2 etager

Figur 33: Torvet 8-12 – Facadesnit set fra syd. Luplau og Paulsen Arkitekter.

Nabo på Nytorv 4 i 1 etage
med udnyttet tagetage
Nabo på Nytorv 4 i 1 etage
med udnyttet tagetage

Figur 34: Torvet 8-12 – Facadesnit set fra vest, der viser den vestlige facade på etageboligbebyggelsens østlige
længe, samt depotbygningen ud mod Nytorv. Nabohuset (Nytorv 4) kan lige ses over depotbygningen. Luplau og
Paulsen Arkitekter.
Erhverv 2 etager
Erhverv 1 etage

Figur 35: Torvet 8-12 - Facadesnit set fra øst, ud mod busholdepladsen. Luplau og Paulsen Arkitekter.

Planlægning af bebyggelse, der fraviger den eksisterende bymæssige bebyggelse i højde og tæthed, vil have en direkte påvirkning af de tilstødende områder visuelt, samt være synlig over større
afstande – afhængig af bebyggelsens omfang og landskabets karakter.
Der er udarbejdet visualiseringer fra fem forskellige steder i nærområdet, til illustration af, hvordan
oplevelsen af området vil ændres ved realisering af lokalplanforslaget.
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Figur 36: Visualiseringspunkter og retning er vist med rødt. Lokalplanområdet er vist med stiplet sort linje.

Nedenfor er indsat fotos af eksisterende forhold (0-alternativ) øverst, sammenholdt med visualisering
af de fremtidige forhold, som lokalplanen giver mulighed for.

Figur 37: Eksisterende forhold set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet)
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Figur 38: Visualisering af bebyggelsen set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet)

Figur 39: Udsnit af visualisering af bebyggelsen set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet) med fokus på etagebebyggelsen.

Figur 40: Udsnit af visualisering af bebyggelsen set fra Torvet (Visualiseringspunkt 1 udvidet) med fokus på forholdet mellem etagebebyggelsen og Biohuset.
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Set fra Torvet vil bebyggelsen fremstå højere og mere markant end den tidligere bebyggelse. Bebyggelsen adskiller sig endvidere fra omkringliggende bebyggelse og modsvares ikke af tilsvarende volumener i dag i Galten. Særligt over de lidt længere afstande over den åbne plads på Torvet vil bygningen fremstå højere og mere dominerende end den omkringliggende bebyggelse.
Opdelingen af bygningens facade ud mod Torvet, vil medføre at bebyggelsen opleves som flere bygninger og med et lettere og mindre monotont facadeudtryk.
Bebyggelsen vil med sin højde og tæthed have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af byrummet
og byen, idet byrummet omkring Torvet får en tydelig kant, der definerer byrummet.
Da bebyggelsen placeres længere mod vest, end den nuværende bebyggelse, åbnes byrummet på
Torvet mere op ud mod busholdepladsen på Elværksvej. Herved bliver byrummene på Torvet og
busholdepladsen mere sammenhængende idet gennemgangsarealet bliver større og mere åbent.

Figur 41: Eksisterende forhold set fra Elværksvej (Visualiseringspunkt 2)
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Figur 42: Visualisering af bebyggelsen set fra Elværksvej (Visualiseringspunkt 2)

Set fra busholdepladsen ved Elværksvej vil bebyggelsen med sine fire etager, fremstå høj, markant
og dominerende, og vil have en væsentlig ændret indvirkning på oplevelsen af byrummet.
Bebyggelsen vil medføre at byrummet på busholdepladsen vil få et mere bymæssigt og åbent udtryk,
idet facaden på boligbebyggelsen vil være mere åbne og imødekommende end den tidligere lukkede
facade på supermarkedsbebyggelsen. Derved vil busholdepladsen også blive et mere trygt sted at
færdes og opholde sig, idet bygningen vil tilføre pladsen mere liv. Desuden vil bebyggelsens materialer opleves i bedre samspil med andre bebyggelser i bymidten.

Figur 43: Eksisterende forhold set fra Nytorv (Visualiseringspunkt 4)
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Figur 44: Visualisering af bebyggelsen set fra Nytorv (Visualiseringspunkt 4) Depotbygningen kan iht. bestemmelserne i lokalplanen opføres med facader i træ, metal, zink eller facadeplader, eksempelvis tombak eller fibercement,
som kan begrønnes med beplantning.

Set fra Nytorv vil bebyggelsen fremstå væsentligt højere og mere markant end den tidligere bebyggelse. Særligt over de lidt længere afstande over pladsen vil bygningen fremstå højere og betydeligt
mere markant end den omkringliggende bebyggelse.
Bebyggelsen vil med sin højde og tæthed have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af byrummet
ud mod Nytorv. Bebyggelsen vil medføre at lokalplanområdet vil fremstå mere bymæssigt end tidligere, ved ankomst fra syd på Nytorv. Boligbebyggelsens facader vil være åbne og tilføre mere liv til
området, end de tidligere lukkede facader ud mod Nytorv.
Depotbygningen beliggende mellem boligbebyggelsen og Nytorv vil fremstå som en lettere bygning,
som skærmer gårdrummet fra indblik fra syd og øst.

Figur 45: Eksisterende forhold set fra Søndergade (Visualiseringspunkt 3)
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Figur 46: Visualisering af bebyggelsen set fra Søndergade (Visualiseringspunkt 3)

Set fra Søndergade vil bebyggelsen med sine fire etager, fremstå høj og markant. Bebyggelsen vil
med sin højde og tæthed have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af byrummet, som dog vil få et
mere bymæssigt og levende udtryk, idet oplevelsen af Nytorv fra Søndergade vil være mere åben og
imødekommende end det tidligere lukkede præg af baggård.

Figur 47: Eksisterende forhold set fra Bytoften (Visualiseringspunkt 5)
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Figur 48: Visualisering af bebyggelsen set fra Bytoften (Visualiseringspunkt 5)

For at vurdere bebyggelsen påvirkning af bybilledet, set lidt på afstand, er der udarbejdet en visualisering af bebyggelsen set fra byparken Bytoften sydvest for planområdet. Fra Bytoften fremstår bebyggelsen som en integreret del af bybilledet, kun lidt synlig over tagene på bebyggelsen langs Søndergade.
Samlet set kan det konkluderes, at bebyggelsen fra nært hold vil fremstå mere høj, markant og dominerende end den omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsens større volumen vil synliggøre bymidten i Galten og vil medføre at lokalplanområdet opleves med et mere bymæssigt udtryk end tidligere,
idet bygningens åbne facader og publikumsorienterede erhvervs i stueetagen vil bidrage til bylivet i
og omkring lokalplanområdet og gøre området mere levende og imødekommende.
Bebyggelsen vil dermed have en væsentlig indvirkning på oplevelsen af de omkringliggende byrum,
mens den på afstand bl.a. fra Bytoften vil være mindre synlig i bybilledet.

5.1.1 Kumulative virkninger
De visuelle konsekvenser ved realisering af lokalplan nr. 1160 Torvet 8-12 som beskrevet ovenfor vil
opleves i sammenhæng med etageboligbebyggelsen ved Torvet 5, der er under opførelse. Begge
lokalplaner og projekter er et led i at realisere byrådets planer om fortætning af Galten bymidte.
De to projekter er ikke umiddelbart tilgrænsende, men ligger henholdsvis syd og nord for Tovet. Tilsammen vil begge projekter understøtte byfortætningen med højere bebyggelse og større volumener
end hidtil i Galten.
Det vurderes derfor, at der vil være kumulative visuelle effekter ved realisering af begge lokalplaner
og projekter.
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5.1.2 Landskabelig påvirkning
Lokalplanområdet ligger som resten af Galten i et område udpeget som "Område med landskabelige
udviklingsmuligheder".
I områder med landskabelige udviklingsmuligheder kan landskabets karakter ændres og forbedres
under hensyntagen til områdets egen landskabskarakter som "Bølget landskab" og til karakteren af
ådalslandskabet omkring Lyngbygård Å, beliggende 400 meter nord for området.
Lokalplanområdet ligger i centrum af Galten. Bebyggelsen inden for området får en højde så den bliver synlig fra flere steder i det omkringliggende landskab. Det vurderes dog, at bebyggelsen vil opleves i sammenhæng med den omkringliggende by og derfor ikke få en væsentlig indvirkning på de
landskabelige værdier i området eller området nord for Galten herunder Lyngbygård Ådal.

5.2

Skyggevirkninger

Lokalplanområdet er placeret centralt i Galten, der med bibliotek, dagligvarebutikker og busstation
udgør bymidten i bysamfundet Galten-Skovby. Herudover karakteriseres Galten-Skovby primært af
parcelhuse.
Fortætninger og omdannelser i byen kan medføre, at udsigter og tomme arealer forsvinder for nogle
omkringboende, mens der skabes nye for andre. Omkringboende kan desuden opleve ændringer
med hensyn til lys/skygge og vindforhold i området, alt afhængig af de konkrete eksisterende forhold
og de planlagte nye bebyggelser.
Høje bygninger giver skyggevirkninger, både på omkringliggende arealer og internt i området. Omfanget af skyggevirkninger vil afhænge af bebyggelsens disponering, herunder placering, højde og
tæthed. Skyggevirkninger afhænger også af de konkrete forhold og beliggenhed i forhold naboarealer, herunder afstande, retning og eventuel mellemliggende beplantning eller bebyggelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 1160, har Skanderborg Kommune udført skyggestudier. Skyggestudierne viser bebyggelsens skyggevirkninger i forhold til omgivelserne og lokalområdet, ved opførelsen af en bebyggelse med 4 etager. Skyggestudierne illustrerer situationen på udvalgte tidspunkter af året og døgnet, med udnyttelse af de maksimale byggemuligheder.
Om foråret vil skyggevirkningerne primært påvirke de omkringliggende ubebyggede arealer, herunder den lille åbne plads mellem etagebebyggelsen og Biohuset i morgentimerne.
Torvet vil henligge i skygge fra etagebebyggelsen størstedelen af dagtimerne, mens busholdepladsen vil ligge i skygge om eftermiddagen og særligt om aftenen, hvor etagebebyggelsen ligeledes vil
kaste lange skygger ind i boligkvarteret mod øst.
Friarealerne mellem etageboligbebyggelses længer, vil i morgen- og aftentimerne henligge i delvis
skygge fra etagebebyggelsen.
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Figur 49: Skyggediagrammer 23. marts kl. 9, 12, 15 og 18.
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Figur 50: Skyggediagrammer for 21. juni kl. 9, 12, 15 og 18.

I sommerperioden er bebyggelsens skyggevirkning mindst, da solen står højt på himlen.
Skyggevirkningerne vil primært påvirke friarealerne mellem etageboligbebyggelsens længer, der i
morgen- og aftentimerne vil ligge i fuld skygge.
Om morgenen vil etagebebyggelsen ligeledes kaste skygge over hele den lille åbne plads mellem
denne og Biohuset, mens etagebebyggelsen vil kaste skygge på busholdepladsen om aftenen. Det
samlede omfang af skyggegener på omgivelserne er begrænsede i sommerperioden, men det kan
dog ikke udelukkes at der ud på aftenen kan være skyggevirkninger på enkelte ejendomme øst for
bebyggelsen.

37
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Figur 51: Skyggediagrammer 21.september kl. 9, 12, 15 og 18.

I perioden ved jævndøgn kaster etagebebyggelsen skygge på begge sider af bebyggelsen. En stor
del af Torvet nord for bebyggelsen vil være påvirket af skygge størstedelen af døgnet, ligesom den
lille åbne plads mellem etagebebyggelsen og Biohuset, vil henligge helt eller delvist i skygge fra bebyggelsen først på dagen.
I morgen- og aftentimerne vil størstedelen af opholdsarealerne ved etagebebyggelsen ligge i skygge,
ligesom etagebebyggelsen om aftenen vil kaste lange skygger ind på de nærmeste boligejendomme
beliggende øst for busholdepladsen. Da solen står lavt på himlen om aftenen ved jævndøgn kaster
også andre huse og træer i området lange skygger jf. figur 52 nedenfor.
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Figur 52: Skyggevirkning eksisterende bebyggelse – jævndøgn kl. 9, 12, 15 og 18.
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Figur 53: Skyggediagrammer 21. december kl. 9, 12, 15 og 18.

I vinterperioden, hvor solen står lavt, vil skyggerne falde på størstedelen af arealet omkring bebyggelsen. Dette gælder især Torvet, der ligger i skygge hele døgnet.
Friarealerne mellem etageboligbebyggelses længer vil midt på dagen være fri af skygger, mens
disse vil henligge i skygge resten af døgnet.
Samlet set vurderes det, at den nye etagebebyggelse vil medføre en højere grad af skyggevirkninger
på de omkringliggende områder samt internt i bebyggelsen i forhold til i dag. Skyggegener i sommerhalvåret vil dog være marginale, og der vil i forårs- og efterårsperioden være tale om et begrænset
antal boligejendomme mod øst, der vil opleve øget skyggevirkning i eftermiddags- og aftentimerne.
Torvet og busholdepladsen vil ligge i øget skygge hen over året ligesom der vil opleves skyggevirkning på friarealerne mellem og i tilknytning til den høje etagebebyggelse. De indre gårdrum vil henligge i hel eller delvis skygge en stor del af dagen over året. Altaner og karnapper vil udgøre opholdsarealer med varierende lys- og solforhold.
Depotbygningen syd for etagebebyggelsen vil ikke have de store konsekvenser for skyggepåvirkningerne i og omkring lokalplanområdet, da bebyggelsen kun opføres i én etage og med en højde på
maksimalt 4,5 meter, omtrent svarende til den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet. Skyggepåvirkningen fra depotbygningen vil primært være internt i lokalplanområdet og kun i meget begrænset omfang på vej- og naboarealer mod øst.
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Indbliksgener

At være nabo til et højt byggeri kan medføre indbliksgener afhængig af bl.a. afstanden til og beliggenheden af opholdsarealer. Indbliksgener vil være forøgede, hvis der er direkte kig fra store vinduespartier og altaner/tagterrasser, hvor folk opholder sig. I miljøvurderingen er der fokus på de omkringliggende boligers primære opholdsarealer ved huset, terrasser og eventuelt vinduer ind til opholdsrum.
Til illustration af omfanget af indbliksgener ved opførelse af byggeri i 4. etager i lokalplanområdet, er
der optaget dronefotos i de to sydlige punkter henholdsvis mod øst og vest, hvor etagebebyggelsen
forventes at slutte.

Figur 54: Markering af de to punkter på bebygelsen, hvor der er taget dronefotos.

Der er herunder indsat eksempler fra 2., 3. og 4. etage for at vurdere omfanget af indbliksgener fra
det kommende etagebyggeri. Luftfotos fra andre højder og andre steder i lokalplanområdet vil give
andre indtryk af indbliksgenerne. Der er i vurderingerne forsøgt at tage højde for dette.
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Figur 55: Indkig mod vest, fra den nye bygnings sydvestlige hjørne – 5 meter (2. etage) (Foto, marts 2020 © COWI)

Figur 56: Indkig mod vest, fra den nye bygnings sydvestlige hjørne – 8 meter (3. etage) (Foto, marts 2020 © COWI)
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Figur 57: Indkig mod vest, fra den nye bygnings sydvestlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

De tre ovenstående dronefotos er taget fra den nye bygnings sydvestlige hjørne. Garage og erhvervsbygningerne (med bølgeeternittag) til venstre i billederne fjernes. Nærmeste nabobolig mod
vest (med rødt sadeltag) vil opleve indbliksgener på de primære opholdsarealer i haven mod øst,
som ikke opleves under eksisterende forhold.
Som det ses af de ovenstående fotos, er indbliksgenerne af stort set samme omfang fra alle de viste
etager. Opholdsarealerne skærmes dog en smule af den eksisterende beplantning langs ejendommens østlige skel. Især i sommerperioden, når der er blade på de løvfældende træer, vil disse
skærme for en del af indkigget til haven.

Figur 58: Indkig mod sydøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 5 meter (2. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)
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Figur 59: Indkig mod sydøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 8 meter (3. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

Figur 60: Indkig mod sydøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

De tre ovenstående dronefotos er taget fra den nye bygnings sydøstligste hjørne i retning mod sydøst. Nærmeste nabobolig (gul bygning med rødt tag) vil opleve indbliksgener på opholdsarealer i indkørslen, langs bygningens vestvendte facade og i den vestligste del af haven, som ikke opleves under eksisterende forhold. Som det ses af de ovenstående fotos, er indbliksgenerne af stort set
samme omfang fra alle de viste etager. De primære opholdsarealer i haven, ligger skærmet bag bygningen, hvorfor der ikke vil være væsentlige indbliksgener i denne del af haven.
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Figur 61: Indkig mod nordøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 8 meter (3. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

Figur 62: Indkig mod nordøst, fra den nye bygnings sydøstlige hjørne – 11 meter (4. etage) (Foto, marts 2020 ©
COWI)

De to ovenstående dronefotos er taget fra den nye bygnings sydøstligste hjørne i retning mod nordøst. Som det ses, vil de nærmeste naboboliger øst for Elværksvej ligeledes opleve indbliksgener på
opholdsarealer, som ikke er skærmet bag bebyggelse, som ikke opleves under eksisterende forhold.
Indkigget fra bebyggelsen bliver større, jo højere oppe i bebyggelsen man befinder sig. På grund af
afstanden på ca. 35 m vurderes indbliksgenerne ikke at være væsentlige, herunder fordi den østvendte facade ikke har altaner og formentlig ikke rummer de primære opholdsrum.
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Samlet set vurderes det, at projektet trods den store volumen vil medføre begrænsede indbliksgener
i bymidten, da der generelt er god afstand fra bebyggelsens altaner mod nord og vest til private haver. Største gener vil kunne komme mod nærmeste ejendom mod vest, hvor der er risiko for væsentlige indbliksgener fra de øverste, nærmeste lejligheder med kig henover eksisterende beplantning.
Mod øst er der ligeledes risiko for indbliksgener mod de nærmeste boligejendommes haver fra de
øverste lejligheder, men på grund af afstanden og mellemliggende bebyggelse og beplantning vurderes generne ikke at være væsentlige. Desuden rummer den østvendte facade ikke har altaner og
formentlig ikke rummer de primære opholdsrum.
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Afhjælpende foranstaltninger

6.1

Visuelt
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Der foreslås ingen afbødende foranstaltninger.

6.2

Skygger

Der foreslås ingen afbødende foranstaltninger.

6.3

Indbliksgener

For at hindre indbliksgener i boligområdet øst for lokalplanområdet, er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der ikke må etableres åbne altaner på etagebyggeriets østvendte facade ud mod
Elværksvej.
Indbliksgener mod vest kan overvejes begrænset gennem krav til altanernes udformning og afskærmning.
Derudover foreslås ingen afbødende foranstaltninger.
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Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Opfølgning vil ske i forbindelse med administration
af lokalplanen og ved byggesagsbehandlingen.
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Bilag 1 – Screeningsskema
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1/21

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.

2/21

Screening for miljøvurdering af LP 1160 Torvet 8-12
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.

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01

Risiko for kriminalitet

x

1.02

Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

x

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

x

1.04

Sikkerhed generelt

x

1.05

Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)

x

1.06

Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

x

1.07

Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Den fremsendte situationsplan kan
ikke godkendes når det kommer til
parkering og vendeplads for
lastbiler, kommune og udbygger
arbejder sammen om at lave en
løsning som kan godkendes.

Der ligger ikke virksomheder i
nærheden, som vil give anledning til
vibrationer.
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

1.08

Visuelle gener

x

Grundet bebyggelsens højde er der
sandsynlighed for at byggeriet
medføre visuelle gener både i for af
indbliksgener og at byggeriet
fremstår meget stort fra det
omkringliggende miljø. Dette
belyses nærmere i miljørapport

1.09

Skyggevirkninger

X

Grundet bebyggelsens højde er der
sandsynlighed for at byggeriet
medføre skyggevirkninger som
påvirker området negativt. Dette
belyses nærmere i miljørapport
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1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Vi har registreret en enkelt
virksomhed med værksted inden for
projektområdet. Den er dog ejet af
projektudvikler, hvorfor den
forventes inddraget i projektet og
dermed ikke vil give anledning til
støj- og emissionsproblematikker.
Der er endvidere registreret diverse
mindre detailhandels virksomheder
– bager, frisører, tøjbutikker, elbutik
m.v. som passer i et centerområde.
Der har været en enkelt støjklage
over kølekompressorer hos bageren
– ikke fordi de larmede meget, men
var unødvendige. Der er dog ca. 100
meter fra bager til de nye boliger.
Det vurderes, at de mindre
virksomheder ikke vil give anledning
til væsentlig støjpåvirkning af
ejendommen.
Der er endvidere registreret en
biograf på Torvet 6, Galten. Vi har
ikke tidligere modtaget klager over
støj herfra, men har haft dialog
omkring støj i forbindelse med
ombygningen af biografen. Der var
dog tale om bygningstransmitteret
støj, så det er ikke relevant her, da
bygningerne ikke hænger sammen.
Biografen er omdannet til
Kulturhus. Det betyder bl.a., at BIO
Huset afholder
musikarrangementer, indendørs
såvel som udendørs på torvet.
Torvepladsen anvendes til flere
forskellige udendørs arrangementer,
som loppemarkeder, byfest,
musikarrangementer m.v.
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

På BIO husets hjemmeside er der
program for udendørs
sommerkoncerter i 2019. Der var i
2019 planlag 7 udendørs koncerter
på Torvet. Koncerterne starter
typisk kl. 19.30. Der er tale om
mindre gratis koncerter af
fortrinsvis lokale kunstnere. I
udgangspunktet vil vi ikke regulere
støjen fra aktiviteten, da de er af
kortere varighed og slutter tidligt. Vi
kan dog regulere aktiviteten efter
Miljøbeskyttelseslovens §42,
såfremt vi modtager klage fra en af
de mange nye boliger i området op
til torvepladsen.
I selve ejendommen skal man sikre
en nødvendig støjdæmpning i
etageadskillelsen, så der ikke
forekommer bygningstransmitteret
støj fra butikker til boligerne.
Endvidere kan der være en potentiel
konflikt mellem visse erhverv og
boligerne – f.eks. cafeer med
udeservering og boliger med altan.
Forholdet kan reguleres efter
miljøbeskyttelseslovens, såfremt der
opstår gener fra erhverv til bolig.
Der er altså generelt tale om
etablering af boliger i et
centerområde, hvor der foregår
mange forskellige aktiviteter.
Støjgrænserne vil være stort set som
for etageboliger generelt, dog 5
dB(A) højere i dagtimerne – i
centerområdet er de vejledende
støjgrænser 55/45/40 dB(A)
dag/aften/nat.
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Vi vurderer umiddelbart, at støj fra
busstoppestedet, skal behandles
som trafik og ikke virksomhedsstøj.
1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

x

1.12

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)

x

1.13

Svage grupper (f.eks..
handicappede)

x

1.14

Friluftsliv/rekreative
interesser

x

1.15

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt

x
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1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Lokalplanen åbner mulighed for
caféer mv i stueetagen. Det vil ikke
være alle typer af cafeer m.v. der kan
indpasses i lokalplanens rammer, da
de er af miljøklasse 1-4 afhængigt af
aktiviteterne. Der er potentiel
konflikt mellem café med udendørs
servering og altaner på 1. sal.
Forholdet kan reguleres efter
Miljøbeskyttelsesloven og medføre
begrænsninger for virksomhederne.
De nærmeste virksomheder af
betydning er mindre detailhandels
virksomheder. Etablering af
boligerne medfører ikke ændringer i
grænseværdierne for
virksomhederne, dog kommer der
potentielle klagere, der kan generes
af støj.
Vi har vurderet, at etablering af
ejendommen ikke vil betyde
skærpede luftemissionsvilkår for
eksisterende luftafkast på
virksomheder i kommuneplanens
erhvervsområde 30.E.02, se
afsnittet om luft.
Torvet anvendes til en række
kulturelle arrangementer bl.a.
udendørs koncerter. Etablering af
boligerne kan betyde begrænsning af
aktiviteten, hvis der kommer
berettigede klager. Ved midlertidige
aktiviteter som koncerter anvendes
der højere støjgrænser end dem der
almindeligvis gælder for erhverv.

1.17

[Andet]
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

2.01

Beskyttede naturtyper i ht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)

2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

x

Der er ikke registreret natur
omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 – området er byzone, befæstet og
bebygget.
x

Der er ikke Natura 2000-områder
inden for LP-området. Nærmeste
område, N232 Lillering Skov m.v.,
ligger ca. 4,3 km mod sydøst.
Projektet er ikke af en karakter, der
kan påvirke et Natura 2000-område
på så stor afstand.

9/21

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Projektet berører eksisterende
byzone, og der er ikke registreret og
forventes ikke at være yngle- og
rasteområder eller forstyrrelse af
strengt beskyttede eller rødlistede
arter. 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.
Af hensyn til biodiversiteten i
området bør store og/eller gamle
træer dog så vidt muligt bevares, da
de er levested for mange andre
organismegrupper ud over
flagermus, f.eks. insekter og svampe.

2.04

Dyreliv

x

Der er ingen registreringer af dyreeller plantelivet i området, men da
det er eksisterende byzone vurderes
det at ville omfatte almindeligt
forekommende arter i byer. Det er
derfor usandsynligt, at projektet vil
medføre væsentlige påvirkninger af
det vilde dyre- og planteliv.

2.05

Planteliv

x

Se ovenfor

2.06

Spredningskorridorer

x

2.07

Lavbundsområder

x
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Grønne områder

x

2.09

[Andet]

Skal undersøges nærmere

2.08

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

3.00 Landskab og jordbund

3.01

Landskabelig værdi

X

Lokalplanområdet ligger i et område
udpeget som ”Område med
landskabelige
udviklingsmuligheder”. I områder
med landskabelige
udviklingsmuligheder kan
landskabets karakter ændres og
forbedres under hensyntagen til
områdets egen landskabskarakter
som "Bølget landskab" og til
karakteren af ådals-landskabet 400
meter nord for området
(Lyngbygård Å).
Lokalplanområdet ligger i centrum
af Galten. Bebyggelsen inden for
området får en højde så den bliver
synlig fra flere steder i det
omkringliggende landskab. Det
vurderes dog, at bebyggelsen vil
opleves i sammenhæng med den
omkringliggende by og derfor ikke få
en væsentlig indvirkning på de
landskabelige værdier i området
eller området nord for Galten
(Lyngbygård Ådal)

3.02

Geologiske særpræg (jordlag)

X

3.03

Geologiske særpræg
(landskab)

X

Ikke relevant
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3.04

Jordforurening

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

anvendelsen ændres til bolig, derfor
skal ejeren eller brugeren sikre, at
det øverste 50 cm's jordlag af den
ubebyggede del af arealet ikke er
forurenet, eller at der er etableret en
varig fast belægning.
Dette skal fremgå af
byggetilladelsen.

3.05

Okkerforurening

x

3.06

Risiko for forurening

x

Etablering af boliger og detailhandel
og caféer vurderes ikke at udgøre en
særlig risiko for forurening.

3.07

Jordhåndtering/flytning

X

Området er områdeklassificeret. Det
betyder at overskudsjord skal
analyseres før det bortskaffes til
godkendt modtager.

3.08

Skovrejsning/skovnedlæggelse X

3.09

Fredning

X
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3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Herunder strandbeskyttelselinje,
sø- og åbeskyttelseslinje,
skovbyggelinje,
fortidsmindebeskyttelseslinje,
kirkebyggelinje, beskyttede sten- og
jorddiger
Lokalplanområdet ligger inden for
300 meter af et mindre offentlig ejet
skovstykke vest for området. Mellem
skoven og lokalplanområdet er der
væsentlig bebyggelse, hvilket
betyder, at lokalplanområdet ikke er
omfattet af skovbyggelinjen
Der er ikke andre bygge- og
beskyttelseslinjer eller beskyttede
sten- og jorddiger indenfor Lpområdet

3.11

[Andet]

4.00 Vand

4.01

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

4.02

Udledning af spildevand

x

Området er i dag fælleskloakeret,
men er planlagt til
separatkloakering. Tidspunkt for
separatkloakering er ikke fastlagt
præcist. Skanderborg Forsyning skal
derfor indtil videre modtage
overfladevandet på fælleskloaken.
Kræver det spildevandstillæg?

13/21

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Processpildevand og
tilslutningstilladelser?
Der etableres ikke virksomheder
kun boliger.
X
(v)
4.03

Klimatilpasning

x

Giver planen risiko for
oversvømmelse inden- og udenfor
planområdet uden at anvise tiltag
til at imødegå den?
Er planområdet udpeget som et
indsatsområde uden at tage
tilstrækkeligt hensyn til det?
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4.04

Grundvandsforhold

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Lokalplanområdet ligger i område
med særlig drikkevandsinteresse
(OSD). OSD udpeges af staten, hvor
grundvandet har regional betydning
for den nuværende og fremtidige
vandforsyning. Det er altså her vi i
fremtiden skal hente vores
drikkevand.
Det er kommunens opgave at sikre
grundvandet, hvor den generelle
regulering ikke er tilstrækkelig. For
at sikre dette har Byrådet besluttet,
at OSD så vidt muligt friholdes for
byudvikling af hensyn til
grundvandet.
Det er dog muligt at udvikle i OSD,
hvis der ikke er andre
placeringsmuligheder, og at
byudviklingen ikke udgør en
væsentlig risiko for grundvandet.
Derfor er der i forbindelse med
Kommuneplantillæg 16-05 for
centerbyerne lavet en
grundvandsredegørelse.
Formålet med
grundvandsredegørelsen er, at sikre
en helhedsorienteret
kommuneplanlægning, så nye
byudviklingsområder placeres bedst
muligt ud fra en samlet afvejning af
interesser.
I grundvandsredegørelse er det
blandt andet godtgjort, at der er et
planmæssigt behov og at der ikke er
alternative placeringsmuligheder i
forhold til udviklingen af området.
Derudover er det godtgjort at
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

byudviklingen ikke indebærer en
væsentlig risiko for forurening af
grundvandet. /RVS
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4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Lokalplanområdet ligger i område
med særlig drikkevandsinteresse.
Størstedelen af området er desuden
grundvandsdannende opland til
Galten Vandværk.
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.
Kommunen skal jf. bekendtgørelse
om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter vurdere om
projektet indebærer en direkte eller
indirekte påvirkning af en
grundvandsforekomst.
I området findes den regionale
grundvandsforekomst
DK_1_456_180. Den kemiske
tilstand af grundvandsforekomsten
er ringe pga. arsen, mens den
kvantitative tilstand er god. Arsen er
naturligt forekommende i
grundvandforekomsten og samlet
set vurderes projektet ikke at
medfører en forringelse af
grundvandsforekomstens tilstand,
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

og hindre ikke opfyldelse af de
fastsatte miljømål.
4.06

Vandforsyning

4.07

Tidl. vandhul/vandløb på
x
grunden –
genetablering/problemer med
fundering

4.08

[Andet]

5.00 Luft

x

(Ansvarlig enhed: Natur og Miljø,
Grundvand) Lokalplanområdet
ligger indenfor Galten Vandværks
forsyningsområde.
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5.01

Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

Idet etageboligerne vil ligge højere i
landskabet end øvrige boliger skal
det vurderes, om det har betydning i
forhold til luftemission fra
virksomheder i området.
Har vurderet i forhold til
luftemission fra varmeværket, der
ligger i en afstand på 1,4 km.
Varmeværket ligger i kote 60/62.
Etageboligerne etableres i kote 41 og
er mindre end 22 meter høj, jf.
kommuneplanen. Det vurderes
derfor, at etageboligerne vil komme
til at ligge under niveau for
skorstensfoden på varmeværket og
således, at de ikke vil være højere
placeret end forudsat i OML
beregninger for fjernvarmeværket.
Erhvervsområde 30.E.02 ligger ca.
440 meter nordøst fra
projektområdet. Der ligger
møbelfabrik og maskinværksteder
med overfladebehandling og
emission af opløsningsmidler. Der
er boliger imellem. Vi har
gennemgået relevante
virksomheders OML beregninger, da
etageboligerne formodes højere end
de øvrige boliger. Endvidere har vi
modtaget oplysning om nedlukning
af maleanlæg på en af
virksomhederne løbet af foråret
2020, hvorfor det ikke er relevant at
se nærmere på dette anlæg, da det er
nedlagt inden lokalplanen vil kunne
nå at realiseres.
Samlet set vurderes det at
virksomhederne ikke vil give
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Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

anledning til luftforurening over de
fastsatte grænseværdier ved de nye
boliger.

5.02

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

5.03

[Andet]

x

6.00 Klimatiske forhold

6.01

Energiforbrug

x

6.02

Eventuel påvirkning af klima

x

6.03

Varmeforsyning (dialog
indledes)

x

6.04

Kollektiv trafik (f.eks.
ruteændring undervejs )

x

6.05

[Andet]

De kan tilsluttes fjernvarme fra
Galten Varmeværk.

7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv

7.01

Kulturhistoriske værdier

X

7.02

Arkitektoniske værdier

x

7.03

Arkæologiske værdier

x

7.04

Kirker og deres omgivelser

X

Der er ikke udpeget
bevaringsværdige kulturmiljøer
inden for lokalplanområdet og der
vurderes ikke at være kulturmiljøer,
der endnu ikke er kortlagte.

Lokalplanområdet ligger ikke inden
for indsigtsområdet til en kirke
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7.05

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger

7.06

[Andet]

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke relevant

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

x

Lokalplanområdet i sig selv er
ubebygget.

Lokalplanen komme til at udlægge
areal til offentligt torv, som kommer
til at forbinde Torvet med den
offentlige parkeringsplads på
Nytorv. Lokalplanen sikrer at
renovationsbiler og varelevering
fortsat kan køre gennem
lokalplanområdet fra Søndergade til
Nytorv.

8.00 Materielle goder

8.01

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)

x

8.02

Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)

x

8.03

[Andet]

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

9.01

[Skriv selv relevant tekst]
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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.

Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet,
og planforslaget skal derfor miljøvurderes.
Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, [herunder
f.eks. Politiet, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Fredningsnævnet] sendes beslutningen, om at miljøvurdere
planforslaget, ikke i høring hos de pågældende andre myndigheder.

Screeningen er foretaget i afdeling for plan og byudvikling af Skanderborg Kommune med Mikkel som
tovholder.

