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Oversigt over mulige ændringer til
supplerende høring, inkl. resultat af
supplerende screening

Resultat af supplerende screening efter miljøvurderingsloven gennemført i perioden
15.-29. september 2021

Dette dokument beskriver de ændringsforslag, som vurderes at være omfattet af krav om
supplerende høring, forud for færdiggørelsen af Kommuneplan 21.
Supplerende høring betyder, at der afholdes en kort høring af direkte parter, forud for beslutning
om at medtage ændring eller ej.
For de fleste af ændringsforslagene er det samtidig vurderet, at en screening af ændringen er
påkrævet. Der kan være andre ændringer, som ikke fremgår af dette dokument, fordi de ikke er
vurderet at være omfattet af krav om supplerende høring eller at være screeningspligtige efter
miljøvurderingsloven.
For alle screeninger herunder beskrives gældende forhold (KP16), forslag til ny KP21 samt den
ændring, der er screenet på. For de ændringsforslag, der anbefales at indgå i den supplerende
høring, gælder det, at screeningen af disse har vist, at der ikke er behov for at udarbejde en
miljøvurdering.
Der er screenet for påvirkning af Natura2000 og bilag IV-arter for alle ændringer. Hvor der ikke
fremgår selvstændige bemærkninger hertil, er ændringen vurderet som værende ikke væsentlig
eller ikke relevant.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af KP21 vil der fremgå en samlet oversigt over alle
ændringer fra forslag til den endelige version.
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Skanderborg-Stilling-distriktet, 10.C.10 – Coop-grunden

Figur 1 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Skanderborg
10.C.10 –
COOPgrunden

KP16

Forslag til KP21

Gældende kommuneplan
giver mulighed for at
opføre byggeri i 7-14
etager, dog trappende ned
til 2 etager nærmest søen
(20 m fra søbred).

I forslaget er
rammebestemmelserne
reduceret. Der foreslås
mulighed for 4,5 etage (20
m) mod Adelgade, 5 etager
(20 m) midt på grunden og
2 etager nærmest søen (20
m fra søbred).

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar og
nærmere politisk drøftelse er
der screenet på en ændring af
rammen, så der gives mulighed
for 4,5 etage (20 m) mod
Adelgade, 5,5 etager (23 m)
midt på grunden trappende ned
til 3,5 etage (17 m) nærmest
søen (20 m fra søbred).

Sammenholdt med den gældende ramme i KP16 vurderes ændringen ikke at være væsentlig i
forhold til de landskabelige interesser.
Højere byggeri op til 23 meter vil ikke komme i konflikt med afkast fra emission fra
fjernvarmeværket på Møllegade.
Opmærksomhed på naboboliger mod nord ift. placering af nyt byggeri.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Skanderborg-Stilling-distriktet, 10.B.09 – Vestergade og Møllegadekvarteret

Figur 2 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Skanderborg
10.B.09 –
Vestergade
og
Møllegadekvarteret

KP16

Forslag til KP21

Området er udlagt til
blandede boligformål
herunder etageboliger,
dog højst op til 3 etager
og med en samlet
bebyggelsesprocent på
60.

Anvendelses- og
omfangsbestemmelser er
overført uændrede til
forslaget.

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på at opføre
etageboligbyggeri i op til 4
etager og 14 meter, og med en
samlet bebyggelsesprocent på
100 på ejendommen Vestergade
119.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•
•

Der arbejdes pt. med afgrænsning af kulturmiljø langs Vestergade. Proces for eventuelt nyt byggeri
bør afvente dette arbejde, og der børe være fokus på højden for fremtidigt byggeri.
Opmærksomhed på eksisterende anvendelse til værksteder til Smukfest i nærheden.
Intern forsinkelse af regnvand kan være nødvendig.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21, men kan igangsættes i en selvstændig proces,
hvor der er mulighed for at tage højde for igangværende planlægning, herunder
kulturmiljø langs Vestergade.

4. oktober 2021
Sagsnummer 01.02.03-P15-1-20

Skanderborg-Stilling-distriktet, 11.R.08 – Vrold Skov

Figur 3 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Skanderborg
11.R.08 –
Vrold Skov

KP16

Forslag til KP21

Området er ikke udpeget i
KP16, men henligger som
landzone med
skovbevoksning.

I forslaget er arealet
udpeget til rekreativ
ramme sammen med det
fredskovsareal, der grænser
op til det screenede areal.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af ejers
høringssvar er der screenet på
mulighed for opførsel af
boligbebyggelse på arealet
Vroldvej 81. Der er taget
udgangspunkt i én samlet
vejadgang samt 30 meters
skovbyggelinje til eksisterende
fredskov.

Støjkorridoren for Vroldvej vurderes at være bredere end tinglyst vejbyggelinje. Når der tages
højde for 30 meter skovbyggelinje, vil der ikke være ledigt areal til boligformål. Arealet vurderes
ubrugeligt til boligformål.
Dele af beplantningen vurderes umiddelbart at kunne være levested for flagermus og andre
beskyttede dyrearter.
Den eksisterende maste og transformer hertil afkaster støj. Den er lige nu afskærmet, så støjen
kastes væk fra eksisterende boliger mod nord, dvs. ned mod arealet, hvor der ønskes boliger. Det
kan gøre dele af området uegnet til boligformål.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21.
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Skanderborg-Stilling-distriktet, Dybdalsvej 1 (ingen ramme)

Figur 4 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Skanderborg
Nyt
rammeområde
ved Dybdalsvej
1

KP16

Forslag til KP21

Området er ikke udlagt i
KP16. Der er en
eksisterende
elladestation, der pt.
ikke er i brug.

Ingen ændringer ift.
KP16.

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
Ønske om udlæg af areal på ca.
2,5 ha på ejendommen
Dybdalsvej 1 til erhvervsformål
omfattende elladestation,
brinttankstation,
benzintankstation,
restauranter og lign.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•

•
•
•
•

Området er i OSD, og udlæg vil være i strid med retningslinje 4.1, medmindre der via supplerende
grundvandsredegørelse kan redegøres for behov og risiko. Jf. retningslinje 4.2 kan der i OSDområder udelukkende udlægges områder til virksomheder i grundvandsklasse A. Restauranter er
klasse A, benzinstation er ikke. Øvrige funktioner skal undersøges nærmere.
Forslag til KP21 udpeger areal til potentiel natur, hvilket dog forventes ændret ifm. endelig
vedtagelse på grund af lav naturværdi i dette område.
I strid med udpegning til geologisk interesseområde.
Behov for at gennemføre kapacitetsberegninger og evt. ombygning af rundkørsel mv.
Håndtering af overfladevand kan være problematisk.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21, men kan igangsættes i en selvstændig proces,
hvor en grundvandsredegørelse, trafikundersøgelser mv. kan lægge til grund for en
beslutning.
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Galten-Skovby-distriktet, 31.R.01 og 31.O.02 – Skovby Kirke

Figur 5 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

KP16
GaltenSkovby

Gældende kommuneplan
udlægger arealet til
rekreative og offentlige
31.R.01 og formål, uden mulighed for
31.O.02 – boligbebyggelse. Den
Skovby
rekreative ramme er del af
Kirke
det grønne bånd i GaltenSkovby. Den offentlige
ramme omfatter Skovby
Kirke og tilhørende
områder. Dele af rammen
er privatejet.
Væsentlige bemærkninger fra screening:
•

•
•
•
•

Forslag til KP21
I forslaget er begge rammer
bevaret, og for 31.R.01 er
der tilføjet bestemmelser,
der understreger områdets
funktion som rekreativt
areal og støjbufferzone til
produktionsvirksomhed
mod syd, som dog primært
er relevant for den sydligste
del af rammen.

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på et ønske om at
placere hhv. tæt-lav boliger i den
nordligste del af 31.R.01 og
åben-lav boliger i den sydligste
del af 31.O.02.

Området er i OSD, og udlæg vil være i strid med retningslinje 4.1, medmindre der via supplerende
grundvandsredegørelse kan redegøres for behov og risiko. Der blev i 2018 arbejdet med en
supplerende grundvandsredegørelse for dette sted. På daværende tidspunkt kunne der ikke
redegøres for behovet.
Området ligger syd for Skovby Kirke, overvejende inden for kirkeindsigtsområder. Udlæg på
denne placering vil være i strid med retningslinje herfor, og vil forringe og sløre oplevelsen af
kirken og dennes omgivelser.
Ringvejen er smal, og en forøgelse af trafikken kan muligvis føre til enten udvidelse eller
ensretning.
Kræver spildevandstillæg, og krav om intern forsinkelse kan blive nødvendig.
Der er kapacitetsudfordringer i distriktet, og nye arealudlæg til boliger bør afvente luft i
kapaciteten.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21.
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Galten-Skovby-distriktet, 31.BE.01 – Ringvejen og Skovlundsvej

Figur 6 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Galten-Skovby
31.BE.01 –
Ringvejen og
Skovlundsvej

KP16

Forslag til KP21

Gældende
kommuneplan giver
mulighed for åben-lav
boliger, offentlige
formål og forskellige
erhvervsformål i 1,5
etage og 8,5 meter.

I forslaget er
anvendelsesbestemmelserne
overført uændret.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på mulighed for
at opføre tæt-lav boliger i 1,5
etage og op til 8,5 meter og
med maks.
bebyggelsesprocent på 40
inden for den nuværende
ramme som helhed –
herunder på det konkrete
areal, der er fremsendt
høringssvar angående. Øvrige
rammebestemmelser er
bevaret.

Der er i forvejen tilsvarende bebyggelse inden for rammeområdet.
Opmærksomhed på fremtidig vejadgang, hvis der opføres yderligere boliger.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Hørning-distriktet, 40.B.17 – boligområde ved Bjertrupvej m.m.

Figur 7 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

KP16
Hørning

Gældende
kommuneplan giver
40.B.17 –
mulighed for åben-lav
Boligområde boligbebyggelse i 1,5
ved
etage og 8,5 meter, med
Bjertrupvej
en maks.
m.m.
bebyggelsesprocent på
30. Derudover tillades
institutionsformål.
Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•

Forslag til KP21
I forslaget er
anvendelsesbestemmelserne
overført uændret.

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på at overføre en
del af rammen omfattende
ejendommene
Skanderborgvej 8-10 til en
selvstændig ramme, med
mulighed for at opføre
lejligheder i 3 etager med en
bebyggelsesprocent på 75.

Opmærksomhed på fremtidig vejadgang ift. igangværende arbejde med signalregulering i krydset
Toftegårdsvej/Skanderborgvej
Eksisterende autoværksted på Toftegårdsvej 2 er i konflikt med den ønskede anvendelse. Det vil
muligvis være muligt at bygge etageboliger på stedet, men det kræver forudgående dialog med
autoværkstedet.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21, men kan igangsættes i en selvstændig proces,
hvor der er mulighed for indgå i dialog med eksisterende virksomhed.
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Ry-distriktet, 50.C.01 – Centerområde i Ry

Figur 8 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Ry
50.C.01 –
Centerområde
i Ry

KP16

Forslag til KP21

Gældende
kommuneplan giver
mulighed for
boligbebyggelse i op til
4 etager og 14 meter
som randbebyggelse.
Øvrig bebyggelse 1,5
etage og 8,5 meter.

I forslaget er
omfangsbestemmelserne
ændret til 3,5 etage og 16
meter, samt 2 etager for
øvrig bebyggelse.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar og
politisk drøftelse er der
screenet på en ændring, hvor
en del af rammeområdet
afgrænset af jernbanen,
Skanderborgvej, Enghavevej
og Klostervej overføres til en
selvstændig ramme med
samme rammebestemmelser,
dog således at
omfangsbestemmelserne
reduceres til 2,5 etage og 14
meter for randbebyggelse.

Ændringen vurderes at give mulighed for at bevare det eksisterende miljø omkring Ry station og
dermed det mulige kulturmiljø, der måtte være her.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Ry-distriktet, 50.E.08 – solvarmeanlæg ved Siim Mose

Figur 9 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Ry
50.E.08 –
solvarmeanlæg
ved Siim Mose

KP16

Forslag til KP21

Gældende kommuneplan
udlægger arealet til
solvarmeanlæg, i
overensstemmelse med
lokalplan.

I forslaget er rammerne
overført uændret.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
Solvarmeanlægget er
nedtaget. Jf. lokalplanen skal
området da tilbageføres til
naturformål. Der er screenet
på en ændring af
rammeområdet til en
rekreativ ramme, som
samtidig fungerer som buffer
til de eksisterende
virksomheder nord og øst for
området.

Rekreativ ramme til ophold vil være i konflikt med eksisterende virksomheder. Hvis området
udlægges til støjbufferzone, vil det være uden betydning for erhvervet.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Låsby-distriktet, 51.B.09 – Låsby

Figur 10 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

KP16
Låsby

Gældende kommuneplan
medtager kun delvist
51.B.09 ejendommen Nørregade
Låsby
8, hvor den sydligste
tredjedel af grunden er
omfattet af
kommuneplanramme
51.B.12 – Jens Martin
Knudsensvej.
Væsentlige bemærkninger fra screening:
•

•
•
•
•

Forslag til KP21
I forslaget er rammerne
overført uændret.

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på mulighed for at
udvide den eksisterende ramme
51.B.09, så den omfatter hele
ejendommen. 51.B.09 giver
mulighed for åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse i op til 1,5 etage
og 8,5 meter, hvilket svarer til
høringssvarets ønske.

Området er i OSD, og udlæg vil være i strid med retningslinje 4.1, medmindre der via supplerende
grundvandsredegørelse kan redegøres for behov og risiko. Da der er store udlæg i Langvad Bakker,
vurderes der ikke at være et stort behov for nye arealudlæg. Det er ikke muligt at udarbejde en
supplerende grundvandsredegørelse ifm. den endelige vedtagelse af KP21.
En eventuel ramme bør tage højde for det mulige kulturmiljø, der findes i området.
Er kun delvist omfattet af spildevandsplan, og der kan opstå udfordringer med kapacitet i
ledningsnettet. Intern forsinkelse kan blive nødvendig.
Nabogården har ikke registreret dyrehold, og der er byzone tættere på, hvorfor arealudlægget ikke
afkaster yderligere begrænsninger for landbruget.
Der er kapacitetsudfordringer i distriktet, og nye arealudlæg til boliger bør afvente luft i
kapaciteten.

Ændringen anbefales ikke medtaget i KP21.
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Herskind-distriktet, Ladingvej 31 (ingen ramme)

Figur 11 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Skivholme
Ny
ramme

KP16

Forslag til KP21

Gældende kommuneplan
omfatter ikke det
pågældende areal, men
landsbyrammen for
Skivholme grænser op
hertil.

I forslaget er rammerne
overført uændret.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•
•
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af høringssvar er
der screenet på udlæg af en ny
ramme til boligformål i den
sydlige ende af ejendommen
Ladingvej 31, som giver
mulighed for opførelse af åbenlav boligbebyggelse i op til 1,5
etager og 8,5 meter.

Der er eksisterende, uudnyttet areal i den nordlige del af byen. Det har dog ligget ubenyttet hen i
en årrække.
En tidligere screening af Skivholme har vist, at det pågældende areal vil være mest egnet til nye
arealudlæg i forhold til terræn og landskab.
Kræver spildevandstillæg og evt. krav om intern forsinkelse af regnvand. Terrænforhold kan gøre
området vanskeligt at forsyne.
OBS på fremtidig vejadgang, da Skyttehusvej er meget smal.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Voerladegård-distriktet, 16.O.02

Figur 12 Kortet viser KP16-rammer med udfyldt farve, Forslag til KP21-rammer med striber og screenet område med
rød markering.

Voerladegård
16.O.02 –
Voerladegård
Skole

KP16

Forslag til KP21

Gældende
kommuneplanramme
giver mulighed for skole,
institution, legeplads mv.
i op til 1,5 etage og 8,5
meter.

I forslaget er anvendelsen
Idrætsanlæg tilføjet jf.
eksisterende anvendelse i
området, men ellers
overført uændret.

Væsentlige bemærkninger fra screening:
•
•
•

Mulig ændring til endelig
vedtagelse
På baggrund af ny viden om
lokalt ønske om udvidelse af
hal- og skolebyggeri i op til 2
etager, er der screenet på en
ændring, hvor der gives
mulighed for byggeri i 2 etager
og 8,5 meter.

Ændringen vurderes ikke at have væsentlig betydning for omkringliggende bebyggelse
Der vurderes ikke at være en negativ landskabelig påvirkning ved ændringen.
Yderligere befæstelse kan medføre behov for intern forsinkelse af regnvand.

Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring. Endelig stillingtagen til, hvorvidt
ændringen skal indarbejdes i KP21, afventer resultatet af den supplerende høring.
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Tilbageførsel af rammer – ikke screeningspligtige ændringer
Skanderborg, rammeområde 11.BE.01 - Korsvejen
•

•
•

Dialog med Vejdirektoratet omkring statslige interesser i kommuneplanlægning viste, at
den foreslåede ændring af det eksisterende rammeområde vil være i konflikt hermed på
grund af støjgener fra statsvej (E45).
Administrationen har tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at ændringen tilbageføres til
eksisterende forhold i KP16.
Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring.

Høver, rammeområde LB.18.BE.02
•

•
•

Dialog med Vejdirektoratet omkring statslige interesser i kommuneplanlægning viste, at
udlæg af dette nye rammeområde vil være i konflikt hermed på grund af støjgener fra
statsvej (Herning-motorvejen).
Administrationen har tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at området udgår af KP21.
Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring.

Jaungyde, rammeområde LB.21.B.01 – Boligområde øst for Ravnsøvej
•
•
•

Rammeområdet er nyt, og høringsperioden har vist stor, lokal modstand fra naboer mv.
Økonomiudvalgets drøftelse af høringssvar giver anledning til at overveje, om området bør
udgå af den endelige KP21.
Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring.

Hvolbæk, ejendommen Bjergvej 17, rammeområde LB.17.BE.03 – Hvolbæk syd
•
•
•

Rammeområdet er nyt, og høringsperioden har vist stor modstand fra omfattet grundejer.
Økonomiudvalgets drøftelse af høringssvar giver anledning til at overveje, om området bør
udgå af den endelige KP21.
Ændringen anbefales medtaget i supplerende høring.

