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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område
og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal
placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af:
Redegørelse, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens
bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del
af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl
om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen.
Planbestemmelser, der er de bindende bestemmelser for
områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst
skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende.
Bilag:
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•

Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.

•

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er
disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne, og er bindende.

•

Illustrationsplan der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration, og er derfor ikke
bindende.

•

Topografisk kort, der viser terrænforholdene i området.

•

Dokumentation for hvor og hvordan der kan vejstøjreduceres til 58 dB (Lden).

•

Samlet plan for håndtering af klimavand - den østlige
del af lokalplanområdet

•

Jordfarveskalaen

•

Servitutredegørelse

•

Skanderborg Kommunes Retningslinjer for nye vejbelysningsanlæg

•

Screening for miljøvurdering

VEJLEDNING
Lokalplan nr. 1143

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri.
Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra
landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

LOKALPLANFORSLAGET
Når Byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan oﬀentliggøres det. I den fastsatte oﬀentlighedsperiode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller
forslag til ændringer. Når oﬀentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages
planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller
efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at
der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren
forfra med oﬀentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

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

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

KOMMUNEPLANTILLÆG
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016
og kommuneplantillæg nr. 16-05 for centerbyerne.
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Bemærkninger

Luftfoto (2018), med markering af lokalplanområdet.

Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning fra
grundejer, der ønsker det gjort muligt at opføre boliger på
landbrugsarealet mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindevej
i Hørning.
Grundejer påtænker at opføre blandede boligtyper i forskellige størrelser til udlejning, herunder både tæt-lav boligbebyggelse (boliger med lodret lejlighedsskel) og etageboligbebyggelse (boliger med vandret lejlighedsskel) i op til 2
etager.
En forudsætning for planlægningen er, at der sikres god
vejforsyning af lokalplanområdet i sammenhæng med den
overordnede infrastruktur. Skanderborg Kommune har i
den forbindelse vurderet det hensigtsmæssigt at Toftegårdsvej forlægges, hvilket er indarbejdet i planlægningen.
Principperne for planlægningen af det kommende boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindevej er udarbej-
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det i samarbejde med grundejer og grundejerforeninger fra
de omkringliggende boligområder i en dialoggruppe med
politisk deltagelse.
Byrådet har på denne baggrund besluttet, at følgende principper lægges til grund for bebyggelse og disponering inden
for lokalplanområdet- se bemærkninger:
•

Hele området planlægges

•

Området bebygges i etaper, så infrastruktur samt institution og fritidskapacitet kan følge med

•

Der arbejdes med lempede støjkrav

•

Boligbebyggelsen placeres i enklaver

•

De grønne fællesområder skal udgøre samlet mindst
25% af arealet

•

De grønne områder placeres som flere, mindre områder
med forskellig oplevelsesmæssig karakter

•

Langs grænserne til naboerne udlægges i hovedreglen
brede grønne arealer, hvori der kan placeres brede stier

•

Bebyggelsen i første række mod naboområderne skal
være række-kæde-klyngehuse* med individuelle haver i
maksimalt 1½ etage og 8,5 m bygningshøjde

•

Bebyggelsen i de indre områder** kan være række-kæde-klyngehuse* eller etageboliger i maksimalt 2 etage og
8,5 m bygningshøjde

•

Etableres der ikke et grønt bælte mellem den nye og den
eksisterende bebyggelse, må den nye bebyggelse maksimalt være 1 etage

- samt at følgende principper lægges til grund for vejadgang
til lokalplanområdet:
•

Ny overordnet vej gennem området, løsningen skal
detaljeres. Principper for detaljering er :
> Trafikken skal fordeles
> Få borgere skal ikke bære hele belastningen for
trafikafviklingen
> Fokus på trafiksikkerhed, herunder hastighed
> Der skal ikke være en gennemkørende vej

•
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Der skal reserveres en mulighed for en nordlig adgang
i dispositionsplanen, under hensyntagen til princippet
om fordeling af trafik og fordeling af belastningen fra
trafikafviklingen.

Bemærkninger
Formuleringen af principper
der lægges til grund for bebyggelse og disponering er fra
Byrådets beslutning på mødet
den 21.marts.2018.
Formuleringen af principper der lægges til grund for
vejadgang er fra Byrådets
beslutning på mødet den
29.august.2018.
* ’række-kæde-klyngehuse’
er eksempler på ’tæt-lav’
bebyggelse, som er en mere
dækkende betegnelse for den
type bebyggelse lokalplanen
muliggør.
** ’Indre områder’ er bebyggelse, der er placeret bag bebyggelse i 1. række mod tilgrænsende boligområder - uden for
lokalplanområdet.
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I forlængelse af samarbejdet med dialoggruppen, har Skanderborg Kommune valgt også at inddrage dialoggruppen
omkring teamet vej- og stiforbindelser i området. I en række
workshops har dialoggruppen således arbejdet med borgerbudgettering omkring trafikale tiltag i tilknytning til såvel
forlægningen af Toftegårdsvej, som planlægningens sammenhæng med infrastrukturen i nærområdet.

Bemærkninger

Formålet med lokalplanen er, under hensyntagen til klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, digebeskyttelse, infrastruktur m.v., at åbne mulighed for etablering af ca. 11.300
m² boligbebyggelse, hvilket udgør den første etape i udbygningen af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindelunden.
Planloven muliggør kun lokalplanlægning til støjfølsom
anvendelse, herunder boligområder og udendørs opholdsarealer, hvis lokalplanen med bestemmelser om etablering
af støjdæmpende foranstaltninger kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener. Derfor er tilstrækkelig nedbringelse af støj fra den nærliggende Østjyske Motorvej E45 en
forudsætning for planlægningen og dermed også en del af
formålet med lokalplanen.
Forbuddet i Planlovens § 15a mod lokalplanlægning for
støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer anses for
overholdt, såfremt udnyttelsen af lokalplanområdet kan ske
under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. For boligformål og udendørs opholdsarealer vil det sige
en støjgrænse på maks. 58 dB (Lden).

BONUSVIRKNING I FORHOLD TIL LANDZONEADMINISTRATION
Planloven giver mulighed for at en lokalplan kan tildeles bonusvirkning, så den for et areal i landzone erstatter tilladelser, der er nødvendige for lokalplanens realisering.
Lokalplanens udnyttelse er afhængig af opstilling af støjdæmpende foranstaltninger langs Østjyske Motorvej E45.
Lokalplanen giver ikke bonusvirkning i forhold til landzoneadministration for så vidt angår delområde VIII.
En del af det støjdæmpende anlæg skal etableres på motorvejsareal, der ligger uden for afgrænsningen af lokalplanområdet, idet Vejdirektoratet ikke ønsker deres ejendom
omfattet af lokalplanlægning. Etablering af støjdæmpende
foranstaltninger på Vejdirektoratets ejendom forudsætter
landzonetilladelse.
Sideløbende med udarbejdelsen af nærværende lokalplan
pågår dialog med Vejdirektoratet med henblik på at indhente principgodkendelse af et konkret støjdæmpende anlæg,
inden lokalplanens endelige vedtagelse.
Lokalplanområdet indeholder derudover arealer, som med
lokalplanen skal overføres til byzone, jf. Bilag 1.
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Skråfoto (2016), der viser
lokalplanområdets placering i
Hørning, set mod øst.
Foto Skanderborg Kommune.
I billedets forgrund ses Østjyske Motorvej E45.
Langs motorvejens østlige kant
er et areal udlagt til tekniske
anlæg, herunder støjdæmpende foranstaltninger. Arealet
omfattes af denne lokalplan.
Bygherre og dennes konsulent
skal udarbejde et skitseprojekt
for et konkret støjdæmpende
anlæg samt levere en række
informationer som grundlag
for en udbygningsaftale.
Kommunen færdiggør ud fra
dette udbygningsaftalen, som
skal godkendes inden, eller i
forbindelse med, lokalplanens
endelige vedtagelse.
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LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er placeret i den vestlige del af Hørning,
og udgør et samlet areal på ca 17,9 ha. Størstedelen af området er et landzoneareal, der ved nærværende lokalplans
udarbejdelse dyrkes jordbrugsmæssigt.

Bemærkninger

Lokalplanen omfatter desuden et landzoneareal langs Østjyske Motorvej. Arealet er udlagt til tekniske anlæg og anvendes til støjdæmpende foranstaltning i form af eksisterende
støjvolde.
Mod den sydlige afgrænsning af landbrugsarealet løber Toftegårdsvej, som delvist omfattes af lokalplanen.
Jordbrugsarealet, der påtænkes anvendt til boligformål,
fremstår forholdsvist jævnt når arealet betragtes i sin helhed. Dog er der terrænforskelle inden for et spekter mellem
67,5 og 72,0 meters højde DVR90 (Dansk Vertikal Reference
1990).
Inden for landbrugsarealet er der højtbeliggende arealer,
adskilt af lavere beliggende arealer, hvor overfladevand
naturligt kan samle sig, jf. Bilag 4 Topografi.
Langs en del af den nordlige side af Toftegårdsvej løber et
dige, som er beskyttet af Museumslovens § 29a. Diget er
beplantet med 3-5 meter høje tjørn, der udgør et plantebælte som strækker sig langs hele den sydlige afgrænsning af
landbrugsarealet. Digets placering er vist på Bilag 2B.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lokalplanområdets afgrænsning og omgivelser er vist på
luftfoto side 6.
Den del af lokalplanområdet, der påtænkes anvendt til
boliger er mod nord afgrænset af Elgårdsmindevej og mod
vest af en eng, som er § 3 beskyttet naturområde. Nordvest
for området er der ved lokalplanes udarbejdelse placeret en
oﬀentlig daginstitution (børnehave).
Lokalplanområdet omgives af flere boligområder, der udgøres af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i 1 etage. Det er
karakteristisk for de tilgrænsende boligbebyggelser, at de er
opført i tegl og udført med symmetriske saddeltage.
Den del af lokalplanområdet der er placeret langs Østjyske
Motorvej og anvendes til støjvolde, afgrænses mod øst af et
areal, der i Kommuneplan’16 er udpeget til skovrejsning.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen er alene rammesættende for en del af lokalplanområdet. Det betyder, at lokalplanen ikke indeholder
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Foto (2016), der viser det
beplantede dige langs
Toftegårdsvej, set fra vest
mod øst. Foto Skanderborg
Kommune.
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bindende bestemmelser som er detaljerede nok til at opfylde
lokalplanpligten for nogle af de områder som lokalplanen
omfatter. De nærmere bestemmelser for disse områder skal
fastsættes i supplerende lokalplaner.

Bemærkninger
Planens hovedtræk
Lokalplanen udvider Hørnings byzone, og åbner efter nødvendig støjafskærmning mulighed for, at der på et større
landbrugsareal kan etableres et boligområde i form af tætlav og etageboligbebyggelse i op til 2 etager.
Samtidig udlægger lokalplanen areal til forlægning af Toftegårdsvej. Forlægningen skal udgøre en stamvej således trafik
i tilknytning til det nye boligområde kan afvikles internt.
Samtidig sikrer lokalplanen at vejbetjening af det tilgrænsende boligområde mod syd fortsat kan ske via Toftegårdsvej ved dennes forlægning.
For at sikre udførelsen af vejprojektet ledsages planlægningen af en frivillig udbygningsaftale mellem udvikler og
Skanderborg Kommune.
Hensigten er at bebyggelsen inden for lokalplanområdet
skal tilpasse sig den eksisterende typografi i de tilgrænsende boligområder. For at sikre dette omfatter lokalplanen
bestemmelser, der fastlægger at bebyggelse i første række
mod naboområderne må opføres i maksimalt 1½ etage, hvis
der etableres et bredt grønt bælte mellem eksisterende bebyggelse uden for lokalplanområdet, og 1 etage hvis der ikke
etableres et bredt grønt område.
Bebyggelse der ikke er placeret i 1. række mod eksisterende bebyggelse uden for lokalplanområdet kan opføres som
tæt-lav boligbebyggelse eller etageboliger i op til 2 etager.
Bygningshøjder må intet sted overstige 8,5 meter.
Med henblik på at sikre en overordnet sammenhæng mellem lokalplanområdet og de tilgrænsende naboområders
indretning og karakter, indeholder lokalplanen desuden
bestemmelser om udstykning.
Delområder
Lokalplanen disponerer området i delområderne I,II,III, IV,
V, VI, VII og VIII, jf. Bilag 2A og 2B. Samtidig fastlægges et
maksimalt bruttoetageareal inden for de enkelte delområder, svarende til et samlet boligareal på 35.000 bruttoetagemeter inden for lokalplanområdet som helhed.
For delområde I, II, III, VII og VIII er lokalplanen byggeretsgivende, dvs. bebyggelse og anlæg kan etableres på
baggrund af nærværende lokalplan nr. 1143.
For delområderne IV, V og VI er lokalplanen en rammelokalplan, dvs. at lokalplanen skal følges op af en efterfølgende
byggeretsgivende og mere detaljeret lokalplan.
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En rammelokalplan fastlægger
de overordnede principper og
bestemmelser for den fysiske
udvikling i et område, med det
formål at sikre en sammenhæng i et større område.
Rammelokalplanen indeholder
typisk ikke byggeretsgivende
bestemmelser, men følges op af
detaljerede lokalplaner efterfølgende.

REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 1143

Lokalplanens Bilag 3 viser i princippet hvordan området
som helhed kan indrettes. Illustrationsplanen viser således
også principper for fremtidig bebyggelse, der indarbejdes
ved senere lokalplanlægning, herunder omfang og placering af bebyggelse i første række langs lokalplanområdets
nordøstlige afgrænsning. Hensigten med disse principper vil
være at imødekomme naboområdets bebyggelsesstruktur,
og hér følge princippet ’hæk til hæk’, således fremtidigt og
eksisterende boligområde ’griber’ hinanden.

Bemærkninger

Konkret vil dette princip omsættes til bestemmelser om at
bebyggelse hér maks. må opføres i 1 etage, at bygningshøjden ikke må overstige 6,5 m, at bebyggelse skal placeres
minimum 6 m fra skel samt at facadehøjder mod skel ikke
må overstige 3 m. Endelig skal tage, der udføres med ensidig
taghældning i første række mod naboområder, fremstå med
fald mod lokalplangrænsen.
Delområder, der kan anvendes til boliger, er placeret under
hensyntagen til, at de lavest beliggende dele af området
friholdes for bebyggelse, og udlægges til et større sammenhængende friareal, jf. Bilag 2B. Inden for friarealet skal der
placeres regnvandsbassiner, hvor overfladevand kan tilbageholdes ved store regnhændelser og oversvømmelse dermed
undgås.
Bebyggelsens udseende
Lokalplanen sikrer ved bestemmelser om bebyggelsens
udseende, at mulighederne for byggematerialer svarer til
de mest anvendte i nærområdet, hvorved der opnås visuel
kvalitet og harmoni med den eksisterende bebyggelse i nærområdet. Derfor sikrer lokalplanen også ved bestemmelser,
at tage skal fremstå som symmetriske saddeltage, dog må
bagvedliggende bebyggelse internt i området udføres med
tag, der syner fladt (5 graders taghældning). Alternativt kan
tage udføres med ensidig taghældning på mellem 10 og 35
grader.
Boligbebyggelse skal fremstå opført i tegl, med mulighed
for partier udført som lette konstruktioner beklædt med træ
eller plademateriale eksempelvis metal. Tage skal beklædes
med tagpap, for-patineret zink eller tegltagsten.
Ubebyggede arealer og fælles friarealer
Lokalplanen udlægger et større sammenhængende fælles
friareal – delområde VII - og sikrer ved bestemmelser krav
om etablering af yderligere fælles friarealer inden for de
enkelte delområder.
Ved at friholde et forholdsvist stort sammenhængende areal
uden for de enkelte delområder, hvor regnvand naturligt
kan strømme, klimasikres område. Samtidig skabes der
gode forudsætninger for, at der fortsat kan ske grundvandsdannelse under området.
Endelig sikrer lokalplanen areal til regnvandsbassiner med
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Referencefoto, der viser et eksempel på rækkehusbebyggelse
opført i 1½ etage etableret med
private forhaver.
Foto: Ejendomsselskabet Hørninggårdsvej 14 ApS.
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tilstrækkeligt volumen til at opstuve overfladevand fra området. Håndtering af regnvand kan indgå i fællesarealernes
rekreative udnyttelse og ledes til åbne regnvandssystemer.
Inden for lokalplanområdet løber en forsyningsledning, jf.
Bilag 2B. For at sikre ledningen udlægges et ledningsbælte
i en bredde af 4 meter, svarende til en respektafstand på 2
meter til begge sider for ledningens midte.
Veje, stier og parkeringsarealer
Fra Toftegårdsvejs forlægning skal de enkelte delområder
forsynes med fordelingsveje, der tilsluttes som angivet på
Bilag 2B. Den eksisterende Toftegårdsvej vil blive lukket
mod vest og øst. Trafik til og fra boligveje i det tilgrænsende
område mod syd sikres vejforsyning ved vejtilslutningerne
A₂ og B₂, jf. Bilag 2B.
Etablering af vejadgang A₂ forudsætter at diget langs Toftegårdsvej brydes, hvilket skal søges tilladt ved Skanderborg
Kommune, som kan meddele dispensation til mindre brud.
Lokalplanen fastlægger i øvrigt bestemmelser der sikrer, at
diget mod Toftegårdsvej skal beskyttes.
Lokalplanen sikrer stiforbindelser både internt i lokalplanområdet og til byens andre funktioner. Mod områdets
østlige afgrænsning udlægges en oﬀentlig gang- og cykelsti,
der sikrer nordsydgående forbindelse gennem området i
sammenhæng med det overordnede stisystem.
Trafik
I forbindelse med kommuneplanrevision for centerbyerne
blev der udarbejdet en strategisk trafikplan for Hørning.
Denne har dannet grundlag for en rækkefølgeplan som
foreskriver, at der i forbindelse med udviklingen af boligområdet ved Toftegårdsvej, skal ske en række infrastrukturelle
forandringer i Hørning, for at opretholde den fornødne
kapacitet på det overordnede infrastruktursystem.
Skanderborg Kommune har forbindelse med udarbejdelse
af nærværende lokalplan haft nedsat en ’Dialoggruppe’ med
deltagelse af repræsentanter for grundejerforeninger i området. Dialoggruppen har i et workshop-forløb valgt og kvalificeret en række trafikale tiltag i området. De trafikale tiltag
har overordnet set til hensigt at skabe forbedrede forhold og
sammenhæng i områdets stinet, opprioritere trafiksikkerheden i form af niveaufrie krydsninger, signalreguleringer
samt krydsningsheller ligesom tiltagene vil øge trygheden
for områdets lette trafikanter herunder særligt elever til og
fra Højboskolen.
Efterfølgende er disse tiltag blevet vurderet i en trafikanalyse, som konkluderer, at de opstillede trafikale tiltag på fuldt
ud tilfredsstillende vis vil kunne imødekomme den forventede fremtidige trafikale udvikling i området som følge af
realisering af nærværende lokalplan.
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Grundvandsinteresser
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 Kommuneplan 16 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 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.

13

Bemærkninger

REDEGØRELSE
Lokalplan nr. 1143

Bemærkninger

Skråfoto (2014), der viser
landbrugsarealet, der omfattes
af lokalplanen, set fra nord.

Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning
KOMMUNEPLAN
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan’16.
Retningslinjer
Der er ikke inden for lokalplanområdet udlagt økologiske
forbindelser eller potentielt økologiske forbindelser i Kommuneplan’16. Hvis de grønne områder i lokalplanområdet
bindes sammen med det tilgrænsende naturområde, vil de
kunne fungere som spredningskorridor til andre naturområder i nærheden, herunder skovområderne langs Østjyske
Motorvej E45.
Retningslinje 8.1 Støj
Stk. 1
Støjbelastede områder kan ikke udlægges til støjfølsomme
formål, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau.
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Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.
Planlovens § 15a vedrører det samme emne. Jævnfør nævnte
paragraf må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer
til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser
om etablering af støjdæmpende foranstaltninger m.v., kan
sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
Da Miljøstyrelsens støjkortlægning og vejledende støjgrænser viser, at lokalplanområdet er støjbelastet, er der indhentet dokumentation for, hvor og hvordan støjgenerne kan
nedbringes tilstrækkeligt til, at arealet kun vil kunne lokalplanlægges til støjfølsom anvendelse som boligformål og
udendørs opholdsarealer. De nødvendige bestemmelser om
etablering af støjdæmpende foranstaltninger til at sikre den
fremtidige anvendelse mod støjgener er derefter indarbejdet
i lokalplanen.
Retningslinje landskab
Lokalplanområdet omfattes af areal, der i Kommuneplan’16
er udpeget som landskab med generel landskabsinteresse,
med karakteren det bølgende og åbne landbrugslandskab.
Inden for landskaber af generel interesse skal landskabets
karakter vedligeholde/opretholdes ved at indpasse nyt byggeri under hensyntagen til landskabskarakteren.
Lokalplanområdet er omgivet af by til alle sider og området
indgår således i en bymæssig sammenhæng. Byudvikling
inden for området vil derfor ikke medføre væsentlig påvirkning af de landskabelige forhold.
Retningslinje Klima- og grundvand
Kommuneplan’16 indeholder følgende retningslinje om
klimatilpasning af nye byområder:
”Ved udlæg af nye byområder skal der sikres, at områder
med stor sandsynlighed for oversvømmelse friholdes fra
bebyggelse, og at der inden for de nye udlæg sikres tilstrækkelige arealer til lokal håndtering af regnvand.
Ved lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsområder
skal der indarbejdes bestemmelser, som har til hensigt at
forebygge oversvømmelse i lokalplanområdet, og så der ikke
opstår større sandsynlighed for oversvømmelse uden for
lokalplanområdet, end før lokalplanen blev vedtaget.”
Rammedel
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne
40.B.27, 40.B.3, 40.B.14 og 40.T.06.
Ramme 40.B.27 udlægger området til boligformål i form af
tæt-lav/åben-lav og etageboligbebyggelse.
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De gældende rammebestemmelser fastlægger en maksimal
bebyggelsesprocent på 25 for området som helhed.
Bygningshøjder må ikke overstige 8,5 meter.

Bemærkninger
Ramme 40.T06. udlægger området til tekniske anlæg og
trafik, herunder landskabstekniske anlæg i form af støjafskærmning.

LOKALPLAN NR. 06 OG 13 / BYPLANVEDTÆGT NR. 4
Tre mindre arealer, der forudsætter mulighed for tilslutning
til Toftegårdsvejs omfattes af hhv. lokalplan nr. 06 og 13
samt Byplanvedtægt nr. 4.
I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves de eksisterende lokalplaner for de
arealer som ligger inden for lokalplanområde 1143.

HÅNDTERING AF REGNVAND
5-årshændelse
Overfladevand fra tage og befæstede udearealer (veje, parkering, opholdsarealer og lignende) ledes i regnvandsledninger
for så vidt angår T5- hændelser til regnvandsbassin i den
nordlige del af delområde VII, se Bilag 6.
Regnvandsbassinet i delområde VII er derfor dimensioneret
således, at 5-årshændelser fra lokalplanområdet kan opstuves og afledes herfra til recipient.
Skanderborg Forsyning håndterer regnvand fra området
svarende til almindeligt serviceniveau (5-årshændelse), også
kaldet 5-årsregn.
Ekstremregn (mere end 5-årsregn)
Regnvand fra ekstreme regnskyl (hændelser større end T5)
ledes og forsinkes via render i delområde VII og på områdets veje og stier. Undersøgelser viser, at der er meget begrænsede muligheder for at nedsive inden for området p.g.a.
jordlagenes sammensætning (som er meget lerholdige) og et
forholdsvis højt grundvandsspejl.
Der kan i de grønne områder i delområde VII etableres
oversvømmelsesarealer, hvor skybrudsvand periodisk kan
opstuves og forsinkes. Disse oversvømmelsesarealer skal
indrettes og anlægges, så de indpasses naturligt og smukt i
landskabet. Oversvømmelsesarealer og render skal etableres
med muldlag, som sikrer en vegetation, der kan bidrage til
at drosle skybrudsvandet ned og sikre en vis rensende eﬀekt.
Modelberegnede strømningsveje for klimavand inden for
lokalplanområdet har vist, at der ved bebyggelse og øvrig befæstelse inden for lokalplanområdet er risiko for oversvøm-
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melse af boligområder uden for lokalplanområdet.
At forebygge mulighed for oversvømmelse af bebyggelse har
været udgangspunktet for det hovedgreb, der ligger til grund
for lokalplanens arealdisponering: Delområder til bebyggelse er disponeret i det højst liggende terræn, og delområdet
(VII) til enten regnvandsbassiner eller lejlighedsvis oversvømmelse er disponeret i det lavest liggende terræn.
Lokalplanens delområder er fastlagt ud fra, at der samtidig
skal ske en terrænregulering, og delområdet VII til enten
regnvandsbassiner eller lejlighedsvis oversvømmelse herefter udgør minimum 25% af lokalplanområdet, når delområde VIII mod vest undtages.
Terrænreguleringer skal ske på en måde, så delområder
udlagt til boligbebyggelse ligger højere end niveauet for
det fælles friareal, delområde VII. Samtidig skal der sikres
strømningsveje fra delområder, der anvendes til boligformål, ud til det fælles friareal.
Ved denne disponering sikres at arealer, der i dag ved
ekstreme regnhændelser oversvømmes, også i fremtiden vil
kunne rumme samme vandmængder, således risikoen for
oversvømmelser i de omkringliggende områder ikke øges.
De eksisterende strømningsveje på overfladen, hvor vandet
vil løbe i ved ekstreme regnhændelser, er ligeledes sikret
gennem strømningsvej-zoner, jf. Bilag 6.
Samlet set er det med ovenstående sikret, at afstrømningen
fra området ikke ændres.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Der er ikke Natura 2000-områder inden for lokalplanområdet, og der er ca. 5 km til nærmeste Natura 2000-område (N232 ved Stjær Stenskov og N233 ved Brabrand Sø i
Aarhus Kommune). Projektet er ikke af en karakter, der kan
påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.
Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter samt
bilag IV arter i lokalplanområdet, men da jordbrugsarealet
mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien hidtil har været
intensivt dyrket landbrugsareal, vurderes plante- og dyrelivet at omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som er vurderet sårbar på rødlisten.
Da lokalplanområdet sikre større sammenhængende grønne
arealer, vurderes det dog som usandsynligt, at projektet vil
medføre væsentlige påvirkninger af arterne.
Da lokalplanområdet omfatter et tidligere intensivt dyrket
landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt, at projektet
vil medføre væsentlige påvirkninger af det vilde dyreliv.
Af samme årsag vurderes det ligeledes som usandsynligt, at
projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af det vilde
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planteliv.

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Bemærkninger
Beskyttede naturtyper
Der er ikke beskyttet natur inden for lokalplanområdet,
men det ligger umiddelbart op til en § 3 beskyttet eng mod
vest-sydvest. Grønne områder i lokalplan-området kan
forbindes med § 3 området og skabe en sammenhængende
grøn struktur med større naturmæssig og rekreativ værdi.
Skovbyggelinje
Området er delvist omfattet af skovbyggelinjen, der afkastes
af skoven, der er plantet som afskærmning for Østjyske Motorvej (E45). Arealet er omfattet af en undtagelse i Naturbeskyttelsesloven § 17, stk. 3, og opførelse af byggeri kræver
ikke dispensation.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanområdets afgrænsning på rammeområderne i
Kommuneplan 2016.

Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og den østlige del af lokalplanområdet
ligger desuden inden for indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland til Gl. Hørning Vandværk. Hele
lokalplanområdet er i den statslige grundvands-kortlægning
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, bl.a. fordi
det beskyttende lerlag er tyndt. Det betyder, at arealet er
sårbart overfor forurening af grundvandet.
Grundvandsdannelse sker primært i sårbare områder som
dette. Det betyder, at risikoen for at potentielt forurenet
vand nedsives øges i forbindelse med byudvikling. Befæstede arealer kan udgøre et problem, da der sker øget nedsivning langs randen af befæstede arealer og ringe nedbrydning
af miljøfremmede stoﬀer under delvis befæstede arealer. Det
udgør derfor en risiko for grundvandet, hvis pesticider og
andre miljøfremmede stoﬀer anvendes på befæstede arealer.
For at minimere risikoen for forurening af grundvandet,
indeholder lokalplanen bestemmelser om at omfanget af
befæstede arealer kun må udgøre 25 % af de enkelte boliggrundes grundareal. Derudover indeholder lokalplanen
bestemmelser om, at parkeringspladser, kørearealer og veje
udføres med tæt belægning hvor vandet afledes kontrolleret,
ligesom der er bestemmelser der sikre at klimavand ikke ved
tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning give anledning
til forurening af grundvand eller udgør en risiko i forhold til
drikkevands-interesserne.
I forbindelse med efterfølgende myndighedsbehandling vil
der blive stillet de nødvendige krav om tæt membran eller
permanent vandspejl ved etablering af regnvandsbassiner i
området.
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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.
Museum Skanderborg har forundersøgt hele landbrugsarealet og udført enkelte mindre arkæologiske undersøgelser.
Hele marken er arkæologisk afklaret og frigivet til udstykning/jordarbejder for så vidt angår det arkæologiske.
Lokalplanområdet berører ingen registrerede fredede
fortidsminder eller kulturarvsarealer. Nærmeste fredede
fortidsminde ligger ca. 0,5 km øst for lokalplanområdet og
udgøres af kilometersten, fredning nr. 251328.
Sten- og jorddiger
Diget der er vist på Bilag 2B er beskyttet efter Museumslovens §29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digtes
tilstand. Det betyder for eksempel, at diget ikke må fjernes,
beplantes og at der ikke må trækkes stød og rødder op uden
en dispensation.
Ved overførsel af arealer fra landzone til byzone, hvorpå
der findes diger, bortfalder beskyttelsen af digerne i Museumsloven og beskyttelsen af diget skal herefter varetages af
lokalplanen. Denne plan indeholder derfor en bestemmelse
om, at der ikke må foretages ændringer af diget jf. ovenstående. Inden denne plans endelige vedtagelse, skal Skanderborg Kommune meddele en dispensation fra Museumsloven
til at lave et mindre gennembrud af diget til vejadgang som
vist på Bilag 2B.

BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Bolig- og befolkningsprognose
Lokalplanen omfatter mulighed for at bygge 85-100 nye
boliger i form af lejligheder - placeret inden for delområderne I,II og III, som udgør 1. etape. Tallet vil blive indarbejdet
i næste befolkningsprognose.
Skole og institutioner
I Hørning findes flere integrerede institutioner, en børnehave og to kommunale skoler; Højboskolen og Bakkeskolen.
Begge med SFO og klasser til og med 9. klasse.
Lokalplanområdet hører på tidspunktet for lokalplanens
udarbejdelse under Højboskolens distrikt. Nærmeste børne-
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institution er Elgårdsminde Børnehave, der ligger umiddelbart nordvest for lokalplanområdet.
Der er kapacitetsproblemer i Hørning på skoleområdet,
hvilket forventes at stige, som følge af den fortsatte udbygning og fortætning.
Skanderborg Kommune har taget initiativ til at finde langsigtede løsninger for at både dagtilbud, skoler og infrastruktur kan møde den stigende efterspørgsel på boliger.
Dette sker blandet ved at afsætte ressourcer til udbygning af
skolekapacitet i området.
Kollektiv trafik
Hørning er forsynet med kollektiv trafik i form af både tog
og busruter.
Afstanden fra lokalplanområdet til Hørning St., der ligger på
banestrækningen mellem Viby J og Skanderborg, er ca. 570
m.
Afstanden fra lokalplanområdet til nærmeste busstoppested,
der ligger ud for Æblehaven 43-63, er ca. 15 m. Busruten,
der forsyner dette stoppested, er:
•

Regional busrute 109 (Jeksen) - Hørning - Aarhus Skejby Sygehus - Agro Food Park.

Lokalplanområdets beliggenhed sikrer desuden nem adgang
til buslinjer, der passerer det centrale Hørning. Nærmeste
kollektiv transportmulighed er busstoppestedet ved vejkrydset Stationsvej/Aarhusvej/Skanderborgvej/Nørre Allé ca.
600 m øst for lokalplanområdet, der betjener:
•

Regionalbus rute 200 Skanderborg - Hørning - Aarhus Hinnerup/(Hammel),

•

lokalbus-/skolebus rute 454 Hørning - Adslev - Jeksen Bjertrup - Blegind - Hørning,

•

teletaxa rute 2 Galten - Skovby - Storring - Stjær - Jeksen - Hørning, samt

•

teletaxa rute 9 Blegind - Hørning.

MILJØFORHOLD
Trafikstøj
Lokalplanområdet påvirkes af trafikstøj fra Østjyske Motorvej E45, der løber vest for området. Samtidig vil det nye
boligområde blive påvirket at støj fra den forlagte Toftegårdsvej.
En forudsætning for at anvende området til boligformål
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er derfor, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger,
placeret i princippet som vist på Bilag 2B.
Den viste støjafskærmning illustrerer dels to lange skærme
af 2 meters højde placeret på eksisterende støjvolde inden
for motorvejens vejbyggelinje, dels en kortere skærm af 5
meters højde placeret inden for motorvejsarealet omkring
Elgårdsmindelundens tunnel under motorvejen. Eﬀekten af
den viste støjafskærmning er dokumenteret i Bilag 5.
Det er en forudsætning, at bygherre forinden lokalplanens
endelige vedtagelse har indhentet Vejdirektoratets egentlige principgodkendelse af støjskærm på støjvoldene og på
vejens areal henover Elgårdsmindelunden. Til de endelige
godkendelser og dispensationer vil der fra Vejdirektoratets
side blive tilknyttet vilkår om fjernelse og ikke-fordyrelse.
For den del af bebyggelsen, der påvirkes af støj fra den forlagte Toftegårdsvej planlægges efter lempede støjkrav.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold
til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)” (LBK 448 af 10/05/2017) og
vurderet at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens afsnit II - Miljøvurdering m.v.
af planer og programmer.
Dette begrundes med at planlægningen ikke medfører en
væsentlig indvirkning på miljøet.

Bemærkninger
Efter planlovens § 15a må en
lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom
anvendelse, hvis planen med
bestemmelser om etablering
af støjdæmpende foranstaltninger m.v., kan sikre den
fremtidige anvendelse mod
støjgener.
Anvendelse til boligområder
(boligbebyggelse og udendørs
opholdsarealer) er efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser støjfølsom anvendelse med
en støjgrænse på 58 dB (Lden).
De lempede støjkrav betyder,
at det udendørs- og indendørs
støjniveau blot skal overholdes
på én enkelt støjfri facade. Dog
således,
•at alle udendørs områder, der
anvendes til ophold i umiddelbart tilknytning til boligen
skal have et støjniveau under
58 DB, det samme gælder områder i nærheden af boligen,
der overvejende anvendes til
færdsel til fods
• at udformningen af boligernes facader sker, så der er et
støjniveau på højst 46 db2 indendørs i sove- og opholdsrum
med åbne vinduer
• at boligerne orienteres, så det
så vidt muligt er opholdsrum
og soverum mod boligernes
stillefacade og birum mod
støjkilden.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
Lokalplanområdet ligger inden for forsyningsområdet dækket af Dinel A/S.

VANDFORSYNING
Lokalplanområdet forsynes fra Gl. Hørning Vandværk.

VARMEFORSYNING
Lokalplanområdet er omfattet af den kollektive varmeforsyning, som forsynes af Skanderborg Fjernvarmecentral.

SPILDEVANDSFORHOLD
Spildevandsafledning skal ske i henhold til gældende spildevandsplan.
I Spildevandsplan 2016-2020, er lokalplanområdet udlagt
som separatkloakeret, og lokalplanen skal indeholde plads
til regnvandsbassin.
Skanderborg Forsyning håndterer regnvand fra området
svarende til almindeligt serviceniveau (5-årshændelse), også
kaldet 5-årsregn.
Klimavand skal håndteres inden for lokalplanområdet.

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.
Regler om adgangsforhold findes på http://www.renosyd.
dk/aﬀald-vi-henter/dine-beholdere/
Yderligere oplysninger findes på: http://www.renosyd.dk/
media/4323/regulativ-for-husholdningsaﬀald-skanderborg-gaeldende-01012015.pdf
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Tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder
POLITIET
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.

VEJMYNDIGHED
Skanderborg Kommune er vejmyndighed inden for lokalplanområdet.
Udnyttelsen af lokalplanen forudsætter dog etablering af
støjdæmpende foranstaltninger uden for lokalplanområdet.
Vejdirektoratet er vejmyndighed for så vidt angår motorvejen. Opstilling af støjskærm på vejareal kan kun ske med
Vejdirektoratets godkendelse. Og opstilling af støjskærm
inden for vejbyggelinje kan kun ske med dispensation fra
Vejdirektoratet.

KOMMUNEN
Etablering af støjdæmpende foranstaltninger i landzone
forudsætter landzonetilladelse fra Skanderborg Kommune.

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der
ligger inden for matr. nr. 12 cl og 13 a Hørning By, Hørning (se Bilag 1). Der må derfor ikke foretages ændringer af
eksisterende forhold, før Miljø- og Fødevareministeriet har
godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med
Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Miljø- og
Fødevareministeriet kan i forbindelse med ophævelsen af
landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden
landbrugsejendom.
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Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste
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 f.eks.
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.
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Lokalplan nr. 1143
Toftegårdsvej i Hørning, etape 1
Bemærkninger
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr.
1529 af 23. november 2015 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte
områder:

§1

FORMÅL
Lokalplanens formål er:

1.1

at sikre, at området kan anvendes til boligformål,

1.2

at sikre klimatilpasning, i form af tekniske anlæg der placeres på de lavere liggende arealer,

Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret
med tekst kursiv i denne spalte.
Tekst i denne spalte er ikke bindende lokalplanbestemmelser,
men understøtter tolkning og
vejledning til bestemmelserne.

Vedr. § 1.6

1.3

at sikre, at der inden for området kan etableres støjdæmpende foranstaltninger således den fremtidige anvendelse til
boligformål sikres mod støjgener,

1.4

at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang og
placering,

1.5

at sikre arealer til etablering af fælles friarealer, interne stier
og stiforbindelser i sammenhæng med det overordnede
stisystem,

1.6

at sikre, at delområderne I, II, III, IV og V vejbetjenes fra
Toftegårdsvej ved forlægning af denne,

1.7

at sikre at delområderne IV, V og VI ikke kan bebygges med
boliger uden yderligere lokalplanlægning og

1.8

at området udvikles og udbygges under hensyntagen til
sikring af grundvandsinteresser.

§2

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanområdets afgrænsning er vist på Bilag 1.
Lokalplanområdet omfatter følgende matrikelnumre:

2.2

del af 13a, del af 10rø, del af 10 nf, del af 3s og del af vejlitra
7000 ap samt 7000 br Hørning By, Hørning,
samt alle parceller, der efter den xx.xx.20xx udstykkes fra
de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.3
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Lokalplanområdet er beliggende delvist i byzone og delvist i
landzone. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres areal, som vist på Bilag 1, til byzone.

Lokalplan nr. 1143 er kun
byggeretsgivende for delområderne I, II, III og VII samt de
udlagte friarealer, jf. Bilag 2.
For den resterende del af lokalplanområdet er lokalplanen
en rammelokalplan.
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For delområde VIII giver lokalplanen mulighed for efterfølgende landzonetilladelse til etablering af tekniske anlæg i
form af af støjdæmpende foranstaltninger.
Delområde VIII vises på Bilag 2A.

Bemærkninger

§3

AREALANVENDELSE

Vedr. § 3.2

3.1

Lokalplanen er alene byggeretsgivende for delområderne I,
II, III samt VII og VIII.

Nærmere angivelse af muligt
etageantal fremgår af § 5.5.

For delområderne IV, V og VI er nærværende lokalplan
således en rammelokalplan, hvilket betyder at anvendelse af
delområderne IV, V og VI forudsætter yderligere lokalplanlægning.

Anvendelsen omfatter også
tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, bygninger og anlæg som fælleshus,
garager/carporte, skure med
videre samt veje, stier, private
haver, fællesarealer for ophold
og aktiviteter samt beplantning.

3.2

Delområderne I, II og III må kun anvendes til boligformål i
form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.
Inden for de enkelte delområder skal der sikres areal til fælles udendørs opholdsarealer, som vist i princippet på Bilag 3
og svarende til:
Delområde I:
900 m²
Delområde II:
550 m²
Delområde III: 1.300 m²

3.3

Anvendelse delområde VII
Delområde VII udlægges til fælles friareal, jf. Bilag 2A og 2B.
Delområdet må anvendes til regnvandshåndtering, stier,
natur, bypark, legepladser, fodboldbane samt rekreative og
evt. dobbeltfunktionelle klimatilpasningsløsninger, som kan
tåle lejlighedsvis oversvømmelse.
Der må endvidere etableres boligvej inden for arealet syd for
den forlagte Toftegårdsvej, med tilslutning som vist på bilag
2B og med vejforløb som vist i princippet som på Bilag 3.
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3.4

Anvendelse delområde VIII
Delområde VIII udlægges til teknisk anlæg. Inden for delområdet må der etableres støjdæmpende foranstaltninger,
herunder støjvold og/eller støjskærm.

§4

UDSTYKNING

4.1

På den enkelte ejendom må kun opføres eller indrettes én
bolig, dog er etageboligbebyggelse undtaget, jf. § 4.3.

4.2

Mindste grundstørrelse for tæt-lav boligparcel er 80 m².

4.3

Etageboligbebyggelse skal udstykkes i storparceller.

Der kan som hovedregel altid
etableres tekniske anlæg til
lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger
og anlæg, der knytter sig til
hovedanvendelsen.
Efter planlovens § 15 a, stk. 1,
må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til
støjfølsom anvendelse, hvis
planen med bestemmelser om
etablering af støjdæmpende
foranstaltninger mv. kan sikre
den fremtidige anvendelse mod
støjgener.
Det vil sige, at der ikke kan
udlægges til en anvendelse,
hvor den støj, der allerede er
i området, overskrider de i
Miljøstyrelsens vejledninger
fastlagte grænser eller vejledende grænseværdier for den
pågældende anvendelsestype.
(Kilde: Miljøministeriets Vejledning om Lokalplanlægning,
2009.)
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§5

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Omfang

Bemærkninger
5.1

Området disponeres i delområderne I, II, III, IV, V, VI, VII
og VIII, jf. Bilag 2A.

Vedr. § 5.1
Det samlede bruttoetageareal inden for området som helhed
må ikke overstige 35.000 m², og skal fordeles inden for
delområderne I, II, III, IV, V og VI som følger:
Delområde

Maksimalt bruttoetageareal, foruden
eventuelt kælder

Det angivne bruttoetageareal
svarer tilnærmelsesvis til en
bebyggelsesprocent på 23%
beregnet af lokalplanområdets
areal.

I

5.000 m2

Vedr. § 5.2

II

3.000 m2

III

3.300 m2

Åbne altaner medregnes ikke i
opgørelse af det samlede bruttoetageareal.

IV

13.500 m2

V

4.000 m2

VI

6.200 m2

Vedr. § 5.5

5.2

Det bebyggede areal må maksimalt udgøre 50% af grundens
areal.
Placering

5.3

Boligbebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2B viste
delområder I, II og III.

5.4

Der skal friholdes areal til et ledningsbælte i en bredde på
4 meter, som vist i princippet på Bilag 2B. Der henvises i
øvrigt til de respektive servitutter, jf. Bilag 8.
Bygningshøjde
Bygningshøjder må ikke overstige 8,5 m målt fra byggemodnet terræn.
Etageantal

5.5

Bebyggelse placeret inden for delområderne I, II og III må
opføres i op til 2 etager. Dog må bebyggelse placeret i 1.
række mod tilgrænsende naboområder/lokalplangrænsen
maksimalt opføres i 1 etage, dog 1½ etage, såfremt der er
udlagt et bredt grønt areal mellem den nye og den eksisterende bebyggelse.
Mulighed for 1½ etage betyder, at der kun kan etableres
boliger med lodrette lejlighedsskel.
Bygningshøjder må intet sted overstige 8,5 meter målt fra
byggemodnet terræn.
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Bebyggelse opført i 1½ etage
er bebyggelse, hvor tagetagen
er udnyttelig.
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§6

BEBYGGELSENS UDSEENDE
Materialer

Bemærkninger
6.1

For hele lokalplanområdet gælder, at boligbebyggelsen skal
fremstå opført i blank mur. Dog kan op til 25 % af de enkelte
facader, fraregnet vindues- og dørareal, udføres med partier
i lettere materialer, eksempelvis træ eller metal.
Boligbebyggelse kan sammenbygges via sekundær bebyggelse, såfremt denne fremstår som en integreret del af boligen
og med ensartethed i materiale og form.
Facader på sekundær bebyggelse kan således udføres i materialer som nævnt ovenfor.

6.2

Tage skal beklædes med tagpap, forpatineret zink eller lignende samt tegltagsten.

6.3

På tagflader må der ikke anvendes blanke og reflekterende
tagmaterialer.

6.4

Tagrender og nedløbsrør skal udføres i forpatineret zink
eller stål.

Vedr. § 6.1
Eksempler på sekundær bebyggelse er garage, carport,
udhus, overdækninger, mure
eller lignende.

Vedr. § 6.3
Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har
et glanstal der overstiger 15,
målt efter Teknologisk Instituts
målemetode.

Vedr. § 6.5

Farver
6.5

6.6

Udvendige facader skal fremtræde i materialernes naturlige
farve, jordfarver, sort, hvid eller de nævnte farvers indbyrdes blanding.

Vedr. § 6.8

Tag

Solcelle/solfangeranlæggets
overflade må ikke overstige en
lysrefleksionsværdi på 7 %.

Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, dog må bebyggelse internt i området udføres med tag, der syner fladt
(taghældning 5 grader).
Alternativt kan tage udføres med ensidig taghældning på
mellem 10 og 35 grader.
Boliger i 1½ etage kan opføres med trempel, der er maks.
1,00 m høj målt fra overside af færdigt gulv.

6.7

Der kan opsættes tagvinduer såfremt de opsættes parallelt
med tagfladen. Ved opsætning af ’kuppelvinduer’ skal disse
skjules/inddækkes.
Solfangere

6.8

Der må opsættes solfangere, solcelleanlæg såfremt de
opsættes parallelt med og maks. 0,5 m over tagfladen eller
inddækkes.
Skiltning

6.9
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Jordfarver anses for at være
farver der ikke er meget iøjnefaldende, se jordfarveskalaen
Bilag 7.

Der må alene skiltes på egen grund for virksomheder, der
har adresse inden for lokalplanområdet. Skilte må maks.
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have en størrelse på 0,5 m² mod vejarealer og 0,3 m² opsat
på bygninger.

§7

UBEBYGGEDE AREALER
Terrænregulering

7.1

I forbindelse med byggemodning må der foretages terrænregulering på +/- 1 meter.

7.2

Det byggemodnede terræn må terrænreguleres +/- 0,5 meter, dog ikke nærmere naboskel end 0,5 meter.

7.3

Terrænreguleringen skal ske med bløde og naturlige overgange mellem delområderne og således terrænspring ikke
overstiger 1:5.

7.4

Der må ikke terrænreguleres i en afstand af 1 meter fra skel
mod lokalplangrænsen.

7.5

Der må ikke terrænreguleres i en afstand af 2 meter fra
diget, vist på bilag 2B.

7.6

Terrænregulering skal ske på en måde der sikrer tilstrækkeligt areal som kan oversvømmes, således området fremover vil kunne rumme vandmængder svarende til ekstreme
regnhændelser.

7.7

Terrænregulering skal sikre strømningsvejene vist på Bilag 6
Diget

7.8

Diget vist på bilag 2B må ikke ændres. Det betyder at diget
ikke må fjernes, beplantes og at der ikke må trækkes stød og
rødder op.
Inden for en afstandszone på 2 m fra digets fod må der ikke
ske terrænregulering, etablering af anlæg eller ændring
af beplantning. Dog kan der etableres trampesti inden for
afstandszonen.
Hegn

7.9

Det på Bilag 2B viste fælles friarealer – delområde VII - må
ikke indhegnes.

7.10

Hegn omkring private haver skal være løvfældende hække.

7.11

Mellem private terrasser ved beboelsesbygninger må der
opføres faste hegn. Afskærmning i form at faste hegn skal
fremstå ens inden for lokalplanområdet.
I tilknytning til private udendørs opholdsarealer ved boliger
placeret i første række mod den forlagte Toftegårdsvej, som
vist i princippet på Bilag 3, må der opføres halvmure i en
højde på maksimalt 2 m.
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Fælles friarealer
7.12

7.13

Fælles friarealer svarende til delområde VII skal anlægges
som græsklædte overdrevsarealer med enkeltstående træer
og buske eller mindre grupper af træer eller buske, der har
et lavt plejebehov.
Græsset inden for det fælles friareal delområde VII må klippes maks. 2 gange årligt, dog må græsset klippes oftere, hvor
der eventuelt etableres boldbaner, legearealer og lignende.

7.14

Udendørs opholdsarealer

7.15

Boliger placeret langs den forlagte Toftegårdsvej skal sikres
adgang til private udendørs opholdsarealer, som ikke påvirkes af trafikstøj der overstiger 58 dB Lden.

7.16

I tilknytning til boliger placeret i første række langs Toftegårdsvejs forlægning, kan der etableres halvmure for at
skærme private udendørs opholdsarealer mod trafikstøj, jf.
§ 7.12.
Befæstelsesgrad

7.17

Befæstelsesgraden inden for området som helhed må ikke
overstige 60%. Der må ikke foretages befæstelse på mere
end 25% af den enkelte boliggrunds/storparcels areal. Bebyggelse skal ikke medregnes.

7.18

Der må ikke ske direkte nedsivning fra kørearealer (indkørsler, parkeringspladser, veje o.lign.).

7.19

Der kan indrettes områder til nedsivning fra tage; det må
ske via plantebede på terræn, men det må ikke ske via faskine.

7.20

Vand fra kørearealer og befæstede arealer skal ledes kontrolleret i rør til regnvandsbassin, hvor det renses og forsinkes.
Regnvand

7.21

5-årsregn skal forsinkes i regnvandsbassin placeret inden
for lokalplanområdet og derfra afledes kontrolleret til recipient.

7.22

Strømningsvejene jf. Bilag 6 må ikke ved terrænregulering,
etablering af vejanlæg eller på anden vis ændres.

7.23

Den eksisterende indstrømning af overfladevand til lokalplanområdet må ikke hindres med høj kant eller andet.
Aﬀald

7.24

Der skal indrettes plads til fællesopsamling af aﬀald inden
for vej og parkeringsarealer.
Fællesopsamlinger af aﬀald kan etableres som nedgravede
aﬀaldssystemer.
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Vedr. §§ 7.17 og 7.19
Når rent vand nedsives, kan
der stadig dannes grundvand.
Det er dog vigtigt, at kun det
rene vand nedsives, således
vand fra kørearealer (indkørsler, parkeringspladser, veje o.
lign.) ikke når frem til grundvandet.

Vedr. § 7.23
I strømningsvejzonen er der
forbud mod at terrænregulere
på en måde, så det ændrer
strømningsvejen.

Vedr. § 7.24
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer
til sortering, opbevaring og
transport af aﬀald i overensstemmelse med Skanderborg
Kommunes regulativer.
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Støjafskærmning
7.25

§8

Støjskærme må udføres som lange skærme på op til ca. 2
meters højde placeret på eksisterende støjvolde.

VEJE, STIER OG PARKERING
Veje

8.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Toftegårdsvejs
forlægning som vist på Bilag 2B, dog skal fremtidig vejadgang til delområde VI ske fra Elgårdsmindelunden nord for
lokalplanområdet.

8.2

Der udlægges areal til stamvej A₁A₂-B₁B₂, som vist på Bilag
2B.
Stamvejen A₁A₂-B₁B₂ udlægges i en bredde af 12,0 m, heraf
kørebane på 7,0 m.
Stamvejen skal udføres med 1,5 m fortov samt 1 m græsrabat
til den ene side og med 2,5 m græsrabat til den anden side.
Kørebanearealet må forsynes med kantsten til begge sider,
dog må overfladevandets strømningsveje ikke afskæres i
strømningsvej-zonerne, som ses på Bilag 6.

8.3

Inden for de enkelte delområder kan der udlægges areal til
boligveje efter behov og i princippet som vist på Bilag 3.

8.4

Vejtilslutninger til stamvejen A₁A₂-B₁B₂ skal ske som vist
på Bilag 2B.

8.5

Boligveje skal udlægges i en bredde på min. 9,0 meter og
anlægges med en kørebane på min. 5,5 meter samt fortov på
1,5 meter i den ene side samt græsrabat til den anden side.
Kørebanen skal forsynes med fast belægning og afgrænses af
kantsten til begge sider.
Det skal sikres, at strømningsvejene vist på bilag 6 ikke
afskæres.

8.6

Der skal sikres fri oversigt ved boligvejenes tilslutning til
stamvejen A₁-A₂ - B₁B₂ på 2,5 x 95 m målt 2,5 m fra skel
/ bagkant fortov/bagkant brolagt overkørsel og 95 m langs
kørebanekanten på stamvejen.
Indenfor oversigtsarealet må der ikke, hverken varigt eller
midlertidigt, anbringes genstande eller forefindes beplantning højere end 0,8 m over højden på stamvejens midtlinje.
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8.7

Stamvejen A₁A₂-B₁B₂ udlægges som oﬀentlig vej.

8.8

Alle boligveje inden for lokalplanområdet skal etableres som
private fællesveje.

Bemærkninger
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8.9

Veje skal udformes, så boliger sikres mod overfladeafstrømning af vejenes regnvand ved skybrud.

8.10

Inden for lokalplanområdet skal der etableres vendeplads
for renovationsvogne og andre køretøjer med længde op til
10 meter. Vendepladser skal udlægges med et areal på min.
14 x 14 meter.

Bemærkninger
Vedr. § 8.11

8.11

Regnvand fra kørearealer (indkørsler, parkeringspladser,
veje o. lign.) må ikke nedsives til grundvandet, jf. § 1.8, men
skal ledes kontrolleret til regnvandsbassin, hvor det renses
og forsinkes.
Stier

8.12

Stien a-b udlægges som oﬀentlig sti, og placeres som angivet
på Bilag 2B. Stien skal etableres som dobbeltrettet cykelsti i
en bredde på 7 meter, heraf 3 m fast belægning, fortov på 1
m samt 1,5 m græsrabat til begge sider.

8.13

Der skal etableres private fællesstier med oﬀentlig adgang
gennem lokalplanområdet som vist i princippet på Bilag 3
illustrationsplan.
Private fællesstier skal etableres som dobbeltrettede cykelstier og udlægges i en bredde på 7 meter, heraf 3 m fast belægning, fortov på 1 m samt 1,5 m græsrabat til begge sider.
Parkering

8.14

Inden for de enkelte delområder skal der etableres parkering som følger:

8.15

Der skal inden for lokalplanområdet etableres bilparkering i
henhold til følgende krav:
•

Tæt-lav bebyggelse: 1½ P-plads pr. bolig

•

Etageboliger, 1½ P-plads pr. bolig

Der skal desuden inden for lokalplanområdet reserveres
areal til cykelparkering i henhold til følgende krav:
•

Tæt-lav: 2 P-pladser /bolig

•

Etageboliger på mindre end 60 m²: 1 P-plads /bolig

•

Etageboliger på 60-120 m²: 1½ P-plads / bolig

•

Etageboliger på mere end 120 m²: 2 P-pladser / bolig

I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering af
lastbiler mv.
Belysning
8.16
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Al belysning skal etableres efter Skanderborg Kommunes
Retningslinjer for nye vejbelysningsanlæg, se Bilag 9.

Bestemmelsen er vigtig af
miljømæssige årsager: De miljøfremmede stoﬀer fra biler må
ikke nedsive til drikkevandet,
jf. § 1.8.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1143

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens i
udformning/armatur inden for hele lokalplanområdet.
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§9

TEKNISKE ANLÆG

9.1

Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning.

9.2

Spildevandsafledning skal ske i henhold til gældende spildevandsplan.

9.3

Ny bebyggelse skal tilsluttes vandforsyning efter gældende
vandforsyningsplan.

9.4

Antenner og paraboler: Der må ikke etableres synlige sendeeller modtageanlæg på bebyggelse inden for lokalplanområdet. Sende- og modtageanlæg uden tilknytning til bebyggelse skal placeres på jorden og have en maks. højde målt fra
naturligt terræn til overkant på anlægget på 1,5 meter.

§ 10

MILJØ

10.1

Afstrømningen af regnvand ved ekstreme regnhændelser
ind i og ud af lokalplanområdet må ikke ændres.

10.2

Regnvandsbassiner og udledning skal godkendes af Skanderborg Kommune.

10.3

Der skal være etableret regnvandsbassin og anlæg til håndtering af klimavand svarende til det til enhver tid påbegyndte byggeri.

§ 11

GRUNDEJERFORENING

11.1

Hvis området udstykkes og sælges som enkeltparceller, skal
der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere indenfor lokalplanens område.

11.2

Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage
medlemmer fra tilgrænsende områder, eller sammenslutte
sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for
tilgrænsende områder.

11.3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes
interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under
foreningens område, herunder inden for lokalplanområdet
at drifte og vedligeholde vejafvanding, veje, stier og fælles
friarealer mm., når disse er anlagt. Grundejerforeningen
skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

11.4

Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte private fællesveje, stier og fælles
friarealer. Overdragelserne kan ske etapevis.

Bemærkninger

BESTEMMELSER
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11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal
godkendes af kommunen.

11.6

Grundejerforeningens medlemmer betaler bidrag og har
stemmeret i forhold til det antal boliger vedkommende
repræsenterer. Ejerforeninger og andelsboligforeninger
repræsenteres i grundejerforeningen i henhold til sine
vedtægter. Ejere af ubebyggede udstykkede parceller betaler
½-bidrag, og har stemmeret derefter.

§ 12

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

12.1

Anvendelsen af et areal inden for lokalplanområdet må ikke
ændres til støjfølsom anvendelse (herunder bl.a. boligbebyggelse og udendørs opholdsarealer), før der er etableret
støjdæmpende foranstaltninger m.v., der dokumenteret kan
sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

12.2

Det er en betingelse for ændret anvendelse af det ubebyggede areal, at der er etableret støjafskærmning, der dokumenteret får støjen fra Østjyske motorvej ned under støjgrænsen
på 58 dB (Lden).

12.3

Det er en betingelse for ændret anvendelse af det ubebyggede areal, at der etableres regnvandshåndtering, så afstrømningen af overfladevand ind i og ud af lokalplanområdet
ikke ændres, og så grundvandet ikke forurenes.

12.4

Inden byggeri påbegyndes, skal det sikres, at der er etableret
regnvandsbassin og håndtering af klimavand, svarende til
det til enhver tid påbegyndte byggeri.

Vedr. §§ 12.1 og 12.2
Det vil sige, at etablering af
støjdæmpende foranstaltninger skal ske, før der kan
udstykkes, og før der kan gives
tilladelse til byggemodning.
Støjgrænsen er 58 dB, og den
er angivet som L den, der er
støjens døgnvægtede middelværdi.
Støjen fra aftenperioden (kl. 19
– 22) tillægges et genetillæg på
5 dB, og støjen i natperioden
(kl. 22 – 07) får et genetillæg
på 10 dB, inden middelværdien
regnes ud.

Vedr. § 12.4
Skanderborg Forsyning håndterer regnvand fra området
svarende til almindeligt serviceniveau (5-årshændelse), også
kaldet 5-årsregn.

12.5

Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før:
Der er anlagt veje og parkeringspladser med fast og tæt belægning med kantsten og øvrige hensyn til overfladevand, jf.
§ 8, svarende til det til enhver tid påbegyndte byggeri.

Klimavand er her de mængder,
der ligger ud over 5-årsregn
og op til og med 100-årsregn.
Klimavand skal forsinkes inde
i lokalplanområdet, indtil forsyningens systemer igen har
kapacitet til at tage imod.

12.6

Bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

Vedr. § 12.5

§ 13

LOKALPLAN NR. 06 OG 13 OG BYPLANVEDTÆGT
NR. 04

13.1

Den del af eksisterende:

I forbindelse med konkret
projektgodkendelse af vej/kloak reguleres følgende forhold
via garantistillelse: At der er
etableret de i § 8 nævnte veje.

Lokalplan nr. 06 vedtaget af Hørning Byråd den 28. april
1986 og
lokalplan nr. 13 vedtaget af Hørning Byråd den 24.april 1995
samt
Byplanvedtægt nr. 4 vedtaget af Hørning Byråd den 14. april
1972,
som omfatter areal inden for lokalplanområde 1143, aflyses
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Bemærkninger

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1143

med den oﬀentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 1143.

§ 14

SERVITUTTER
Bemærkninger
Der ophæves ingen servitutter

§ 15

RETSVIRKNINGER
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget oﬀentliggøres og indtil
den af byrådet endeligt vedtagede 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.
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.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år
fra oﬀentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 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.
Lokalplanen
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15.1

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

15.2

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

15.3

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

15.4

Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med planens principper.

15.5

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

15.6

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan
Byrådet ekspropriere.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1143
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§ 16

VEDTAGELSE

16.1

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning er lokalplanforslaget
vedtaget med henblik på oﬀentlig høring af Skanderborg
Byråd den XX. måned 20XX.

Bemærkninger

BILAG 1
MATRIKELKORT
Lokalplan nr. 1143
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BILAG 3
ILLUSTRATIONSPLAN

N

Lokalplan nr. 1143

Tegningen er ikke målfast
Tegningen er ikke målfast
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Lokalplan nr. 1143

BOLIGTYPER OG REFERENCER
Rækkehus - 1 etage
95 m2
88 m²
66 m ²

Rækkehus - 1,5 etage
85 m2
115 m2

Rækkehus - 2 etager
120 m2

Etagebolig - 2 etager
75 m2 pr. lejlighed
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BILAG 4
TOPOGRAFI
Lokalplan nr. 1143
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BILAG 5
DOKUMENTATION FOR HVOR OG HVORDAN DER KAN VEJSTØJREDUCERES TIL 58 DB (LDEN)
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Lokalplan 1143 er ikke byggeretsgivende for
delområderne IV, V og VI (grå maske).

Oversigtskort, der viser afgrænsning af den
østlige del af lokalplanområdet, hvor strømningsveje er angivet med blå pile.
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BILAG 6
SAMLET PLAN FOR HÅNDTERING AF KLIMAVAND - DEN ØSTLIGE DEL AF LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplan nr. 1143

BILAG 7
JORDFARVESKALAEN
Lokalplan nr. 1143
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BILAG 8
SERVITUTREDEGØRELSE
Lokalplan nr. 1143
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Lokalplan nr. 1143
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BILAG 9
SKANDERBORG KOMMUNES RETNINGSLINJER FOR NYE VEJBELYSNINGSANLÆG
Lokalplan nr. 1143
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 $QO JJHWVNDOWLOVOXWWHVGHQLRPUnGHWHNVLVWHUHQGHRIIHQWOLJHYHMEHO\VQLQJHIWHU
Q UPHUHDIWDOHPHG7HNQLNRJ0LOM¡9HM 7UDILN'HWVNDOVLNUHVDWVS QGLQJVIDOGHW
LNNHEOLYHUIRUVWRUWLVLGVWHPDVW
 6RPKRYHGUHJHOVNDODQO JJHWWLOVOXWWHVGHWHNVLVWHUHQGHYHMEHO\VQLQJVDQO JGHU
JU QVHUWLORPUnGHW$OWHUQDWLYWVNDODQO JJHWWLOVOXWWHVLQ\WYHMEHO\VQLQJV
NRQWDNWRUVNDEPHGPnOHULI¡OJHQ UPHUHDIWDOHPHGHOIRUV\QLQJVVHOVNDEHW
.RQWDNWVNDEHWHWDEOHUHVPHGHQ3URIRUW0XOWLJXDUGVW\ULQJVHQKHG.RQWDNW9HUGR
7HNQLN$6IUQ UPHUHVSHFLILNDWLRQ
 $UPDWXUVNDOY UHPHGIDVW/('&/2WLPHUG PSRJVLNULQJVLQGVDWVVNDOY UH
NODVVH,,
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 .DEHODQO JJHWVNDOHWDEOHUHVPHGNDEHOVRPHUPLQ[12,.;)DVHIRUGHOLQJHQVNDO
Y UHM YQWIRUGHOWPHOOHPDOOHIDVHU

 .DEHOOHGQLQJVDQO JJHWVNDOXGI¡UHVLKHQKROGWLO'61RUPIRUHWDEOHULQJDI
OHGQLQJVDQO JLMRUGVDPWLKHQKROGWLO´6WDQGDUGUHJXODWLYIRUXGI¡UHOVHDI
OHGQLQJVDUEHMGHURJDQGUHDUEHMGHULRJRYHUYHMH´


 0DVWHU PIRUQHGJUDYQLQJVNDOPRQWHUHVLKHQKROGWLOPDVWHOHYHUDQG¡UHQV
DQYLVQLQJHU0DVWHU!PIRUIRGIODQJHPRQWHUHVSnSU IDEULNHUHWIXQGDPHQW


$QO JJHWNDQHWDEOHUHVJHQQHP9HUGR7HNQLN$66nIUHPWDQGHQDXWRULVHUHW
HOLQVWDOODW¡UXGI¡UHUDUEHMGHWVNDOGHWWHJRGNHQGHVDI9HUGR7HNQLN$6WLOIUHPWLGLJ
GULIW


 'HUVNDODQYHQGHVDUPDWXUHURJPDVWHUVRPDQJLYHWLNRPPXQHQVEHO\VQLQJVNDWDORJ
´9HMEHO\VQLQJVDUPDWXUHURJPDVWHUL6NDQGHUERUJ.RPPXQH´VnIUHPWDQO JJHWVGULIW
RJYHGOLJHKROGHOVH¡QVNHVRYHUGUDJHWWLONRPPXQHQ VH¡YULJHNULWHULHUKHUIRU
HIWHUI¡OJHQGH 


2YHUWDJHOVHDIGULIWRJYHGOLJHKROGHOVH

6nIUHPWGHQSULYDWHE\JKHUUHIRUHQE\JJHPRGQLQJHOOHUHWYHMDQO J¡QVNHUDWNRPPXQHQVNDO
RYHUWDJHGULIWHQRJYHGOLJHKROGHOVHQDIYHMEHO\VQLQJHQVNDOI¡OJHQGHNUDYWLOJRGHVHV


 9HMEHO\VQLQJVDQO JJHWVNDOY UHXGI¡UWLIRUKROGWLOSURMHNWJRGNHQGHOVHQKHUXQGHUDW
GHUVNDOY UHDQYHQGWDUPDWXUHURJPDVWHUVRPDQJLYHWLNRPPXQHQV
EHO\VQLQJVNDWDORJ´9HMEHO\VQLQJVDUPDWXUHURJPDVWHUL6NDQGHUERUJ.RPPXQH´


 9HUGR7HNQLN$6KDUJRGNHQGWGHWXGI¡UWHYHMEHO\VQLQJVDQO JKHUXQGHUKDUGHOWDJHWL
DIOHYHULQJVIRUUHWQLQJHQ


 (YHQWXHOOHIHMORJPDQJOHUSnSHJHWYHGDIOHYHULQJVIRUUHWQLQJHQHUXGEHGUHW


 8QGHUVNUHYHW´$IOHYHULQJVRJRYHUGUDJHOVHVSURWRNRO´IRUHOLJJHUPHGGRNXPHQWDWLRQ
IRUDWHYHQWXHOOHIHMORJPDQJOHUHUXGEHGUHW
+YLVYHMEHO\VQLQJVDQO JJHWLNNHRYHUWDJHVDINRPPXQHQXPLGGHOEDUWHIWHUGHQ
JHQQHPI¡UWHDIOHYHULQJVIRUUHWQLQJVNDOGHUYHGGHQVHQHUHRYHUWDJHOVHJHQQHPI¡UHVHQ
PDQJHOJHQQHPJDQJRJHQHYHQWXHOXGEHGULQJDIIHMOPDQJOHUI¡UNRPPXQHQRYHUWDJHU
GULIWHQRJYHGOLJHKROGHOVHQ


 7HJQLQJVGRNXPHQWDWLRQDIOHYHUHVGLJLWDOWVRPGZJHOOHU6KDSHILO$UPDWXURJ
PDVWHVSHFLILNDWLRQVNDOIUHPJnDIDIOHYHULQJVRJRYHUGUDJHOVHVSURWRNRO


 %\JJHPRGQLQJVDUEHMGHWHUI UGLJXGI¡UWGYVDWYHMHVWLRJSODGVDQO JHUI UGLJW
KYRUGHUHUYHMEHO\VQLQJVDQO J LQNONDQWVWHQN¡UHEDQHEHO JQLQJ
IRUWRYVVWLEHO JQLQJUDEDWDUHDOHUEHSODQWQLQJ'HWHUGRJLNNHHWNUDYDWGHW
DIVOXWWHQGHVOLGODJVDUEHMGHHUXGI¡UW


 0LQGVWDIJUXQGHQHHUEHE\JJHW


 9HMHQKYRUYHMEHO\VQLQJVDQO JJHWHUHWDEOHUHWVNDOEHWMHQHPLQGVWSDUFHOOHU


 'HUIRUHOLJJHUHQDQV¡JQLQJWLO6NDQGHUERUJ.RPPXQH7HNQLN 0LOM¡9HM 7UDILN
IUDGHQSULYDWHE\JKHUUHIRUE\JJHPRGQLQJVDUEHMGHWPHGDQPRGQLQJ
RPDWRYHUWDJHGULIWHQRJYHGOLJHKROGHOVHQDIYHMEHO\VQLQJVDQO JJHW


'HWHUGHQSULYDWHE\JKHUUHGHUE UHUGHQIXOGHGULIWVRJ
YHGOLJHKROGHOVHVIRUSOLJWLJHOVHKHUXQGHURJVnDIUHJQLQJDIVWU¡PIRUEUXJ
IRUYHMEHO\VQLQJVDQO JJHWLQGWLONRPPXQHQVNULIWOLJWKDUPHGGHOWDW
NRPPXQHQRYHUWDJHUGHQQHIRUSOLJWLJHOVH
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BILAG1/9
10
MILJØSCREENING
Lokalplan nr. 1143

Screening for miljøvurdering af lokalplanforslag 1143 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Planforslaget er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 (bilag 4, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e,
bygning af veje) og § 3, stk. 2.
Screening/scoping
(afgrænsning)

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed
Risiko for kriminalitet

X

Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

X

X

50

Risiko for ulykker i trafikken
Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)

X
X
X

Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet
Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener

X

Skyggevirkninger

X

Støjpåvirkning, virksomheder

X

Her vil det være en fordel at fokusere på
kriminalpræventivt byggeri særligt med henblik på
forebyggelse af indbrud.
Lokalplanen indeholder derfor krav, der er inspireret af
princippet ”se og bliv set”, herunder krav om blandede
boligstørrelser og indsyn til yderdøre.
Området skal som udgangspunkt vejbetjenes fra
Toftegårdsvej. Der er ønske om en vejadgang fra
Elgårdsmindelunden, denne skal etableres på
daginstitutionens areal, der skal bibeholdes en sti på
min. 2,5 m.
Der skal etableres stiforbindelser til de
omkringliggende stier og sikres sammenhæng internt.
Ved den endelige disponering af vejarealer og
bebyggelse skal hensyn til brandveje og
brandredningsarealer være tilgodeset. Østjyllands
Brandvæsens har leveret en vejledning, som
Skanderborg Kommunes Plancenter sender til
bygherre.
Østjyllands Brandvæsen kan vende på
vendepladserne med en diameter på 18 m, hvis
skraldebilerne kan, og vandforsyningen skal være
bekendt med, at de skal levere vand til eventuelle
brandhaner i området.
Landbrug: Ingen forventet påvirkning.

Virksomheder: ingen forventede påvirkninger
X
X

Lokalplanen fastsætter bl.a. byggelinjer,
delområdeafgrænsninger og maks. antal etager.
Lokalplanen fastsætter bl.a. byggelinjer,
delområdeafgrænsninger og maks. antal etager.
Den planlagte udstykning er omkranset af
boligområder. Der er langt til nærmeste
enkeltbeliggende virksomheder og ca. 420 meter til
nærmeste industriområde mod sydøst.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

Støjpåvirkning, trafikstøj

X

Sundhedstilstand (f.eks.
arealer til bevægelse)
Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

X

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt

X

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Støj fra Toftegårdsvej vurderes ikke at have væsentlig
indvirkning med den trafikmængde der forventes på
Toftegårdsvej.
Hele området er kortlagt i forbindelse med
støjkortlægning for E45. Dette viser at på størstedelen
af arealet er den vejledende støjgrænse på 58 dB
overskredet. Kortlægning kan ses på nedenstående
link.
Link
Vejstøj vedrører planens lovlighed efter PL§15a. Det
vil sige, at en indarbejdet løsning er nødvendig. Det er
ikke nok at redegøre for støjen.
Det dokumenteres, hvor og hvordan støjen kan
bringes til at overholde støjgrænsen på 58 dB (Lden).
Lokalplanen skal så med bestemmelser om etablering
af afskærmningsforanstaltninger sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener – uden mulighed for
dispensation.
Lokalplanen sikrer fælles friarealer til nærlegepladser
m.v.

X
X

Lokalplanen skal sikre sti-udlæg, der giver forbindelse
til de omkringliggende stier i bydelen.
Lokalplanen skal sikre mulighed for fælleshus, vaskeri,
storskrald, skure til alle, cykelskur, legepladser og
boldspilsarealer.
Arealet uden om det lokalplanlagte område er allerede
byzone. Byzonen vil derfor ikke rykke nærmere
eksisterende landbrug. Landbrugserhvervet bliver
dermed kun påvirket ved at arealet udgår af
landbrugsdrift.
Ikke væsentlig indvirkning på/fra virksomheder.

[Andet]
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Beskyttede naturtyper i ht.
X
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)
Natura 2000 områder (EFX
fuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

51

Der er ikke beskyttet natur på lokalplan området, men
det ligger umiddelbart op til en beskyttet eng. Grønne
områder i lokalplan området kan forbindes med § 3
området og skabe en sammenhængende grøn struktur
med større naturmæssig og rekreativ værdi.
Der er ikke Natura2000-områder inden for området, og
der er ca. 5 km til nærmeste Natura2000-område
(N232 ved Stjær Stenskov og N233 ved Brabrand Sø i
Århus Kommune). Projektet er ikke af en karakter, der
kan påvirke et Natura2000-område på så stor afstand.
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Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

X

Dyreliv

X

Planteliv

X

Spredningskorridorer

X

Lavbundsområder
Grønne områder
[Andet]
Landskab og jordbund

X
X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Der er ikke registreret rødlistede plante- og dyrearter
samt bilag IV arter i området, men da
lokalplanområdet hidtil har været intensivt dyrket
landbrugsareal, vurderes plante- og dyrelivet at
omfatte almindeligt forekommende arter i
landbrugslandet, herunder haren, som er vurderet
sårbar på rødlisten. Da lokalplanområdet er af
begrænset udstrækning, vurderes det dog som
usandsynligt, at projektet vil medføre væsentlige
påvirkninger af arterne.
Da lokalplanområdet omfatter et tidligere intensivt
dyrket landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt,
at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af det
vilde dyreliv.
Da lokalplanområdet omfatter et tidligere intensivt
dyrket landbrugsareal, vurderes det som usandsynligt,
at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af det
vilde planteliv.
Der er ikke i området udlagt spredningskorridor i
KP’13. Hvis de grønne områder i lokalplanområdet
bindes sammen med det tilgrænsende naturområde,
vil de kunne fungere som spredningskorridor til andre
naturområder i nærheden, herunder skovområderne
langs E45.
Der er ikke lavbundsområder indenfor området.
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Landskabelig værdi

X

X

Geologiske særpræg (jordlag)
Geologiske særpræg
(landskab)
Jordforurening
Okkerforurening

X
X
X
X

Risiko for forurening
X
Jordhåndtering/flytning
Skovrejsning/skovnedlæggelse X
Fredning
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X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Lokalplanområdet ligger i et område der i KP16 er
udpeget som landskab med generel landskabelig
interesse, med landskabskarakteren det bølgende og
åbne landbrugslandskab. Der er ikke udpeget særlige
udsigter på arealet.
Inden for landskaber af generel interesse skal
landskabets karakter vedligeholdes/opretholdes ved at
indpasse nyt byggeri under hensyn til
landskabskarakteren – her det bølgende og åbne
landbrugslandskab, som er kendetegnende ved det
forholdsvise flade terræn, få læhegn og solitære træer,
markante skovbryn, bebyggelsen lavt i terrænet. Det
vide udsyn over fladen skal bevares og styrkes.
Lokalplanområdet er omgivet af by til alle sider og vil
således indgå i den bymæssige sammenhæng. Det
vurderes her ud fra, at byudvikling på arealet ikke vil
have en væsentlig påvirkning af de landskabelige
forhold ud over den påvirkning, der allerede er i dag.
Terrænet på arealet er forholdsvist jævnt med de
laveste partier i den vestlige ende, mens det stiger
svagt mod øst.
--Strukturplanen/delområderne er lagt efter det terræn,
der trods alt er. Det kan give en identitetsværdi for
bebyggelsen, men det er nødvendigt pga.
oversvømmelsesrisiko.
Inden for lokalplanområdet er der et terræn, som
bølger mellem 67,5 og 72,0 meters højde (Dansk
Vertikal Reference 1990, DVR90). Det er ikke store
terrænforskelle set i forhold til arealets størrelse. I
grove træk er der fire større højere beliggende arealer;
et mod nordøst, et mod sydøst, et mod sydvest og et
mod nordvest. Ind imellem svinger der sig nogle lavere
beliggende arealer, hvor overfladevandet naturligt vil
samle sig.
Ingen bemærkninger.
Lokalplanområdet ligger ikke i et område med særlige
geologiske interesser.
Ingen kendt jordforurening i området.
Der er ikke okkerklassificerede områder indenfor
planområdet, dvs. ingen risiko for okkerudledning.

X
Arealet ligger i et område der er neutralt mht.
skovrejsning. Der sker ikke skovnedlæggelse, da der
ikke er skov på området.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredning.
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Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Skovbyggelinje (naturbeskyttelseslovens § 17)
Området er delvist omfattet af skovbyggelinjen, der
afkastes af skoven, der er plantet som afskærmning
for E45. Arealet er omfattet af en undtagelse i nbl. §
17, stk. 3, og opførelse af byggeri kræver ikke
dispensation. Skovbyggelinjen skal ikke ophæves,
men der skal ske et tekniks tilretning på GIS-kortet.
Dige (museumslovens § 29a)
I grundens sydvestlige hjørne findes et dige, der er
registreret som beskyttet. Diget ligger ud til
Toftegårdsvej og danner afgrænsning mellem grunden
og kommunevej. Da det er et jorddige betyder det, at
den del af diget, der ligger på det offentlige areal er
fredet jf. museumsloven. Da der ikke må foretages
ændring i tilstanden af et beskyttet dige, er det Åben
Lands vurdering, at lokalplanbestemmelserne skal
udformes, så diget i sin helhed får samme beskyttelse,
som hvis det var et dige i landzone, der var beskyttet
af Museumslovens § 29 a.

[Andet]
Vand

54
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Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Området er planlagt separatkloakeret, og
overfladevand til almindeligt serviceniveau (5-års
hændelse) – også kaldet 5- årsregn, skal derfor
håndteres af Skanderborg Forsyning. Der er afsat
plads til et regnvandsbassin i det grønne område
inden for lokalplanen, der renser og forsinker
overfladevandet inden det ledes videre. Området
ligger dog langt oppe i systemet og udfordrer derfor
nedstrøms små regnvandsledninger.
Området kan afvandes i flere retninger da et vandskel
går gennem området (mod Sommerbæk henholdsvis
Dørup Bæk). Det skal afklares af Skanderborg
Forsyning, hvortil almindelig servicemålsregn kan/skal
ledes hen. Skanderborg Kommune vurderer, at det
samlede grønne område er stort nok til at rumme de
nødvendige anlæg til håndtering af regnvand.
Udfordringen er at få afklaret hvordan og hvortil vandet
kan afledes.
Der går et rørlagt vandløb vest om Hørning (rørlagt del
af Dørup Bæk) som vandet evt. kan afledes til. Det er
dog ikke givet at denne ledning har kapacitet til at
modtage mere vand. Ledningen bør derfor
undersøges mhp. at afklare kapacitet og stand. Hvis
det viser sig at ledningen ikke har kapacitet til vandet
kan en frilægning af røret evt. være en mulighed, hvis
det er muligt at indgå aftaler med lodsejerne.
Hvad angår ekstremregn op til en 100- årshændelse er
der afsat areal til opstuvning i de grønne områder bla i
området omkring bassinet. Det skal derfor sikres, at
der etableres strømningsveje der leder vandet ud i
disse områder.

Udledning af spildevand

55

X

Kan overfladevandet håndteres lokalt? Kræver det
spildevandstillæg?
Lokalplanområdet er medtaget i spildevandsplanen og
udlagt som separatkloakeret, der er planlagt et
regnvandsbassin.

7/9
Lokalplan nr. 1143

Klimatilpasning

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

At undgå oversvømmelse af bebyggelse har været
omdrejningspunktet for det hovedgreb, der ligger til
grund for lokalplanens arealdisponering: Delområder til
bebyggelse ligger højst i terrænet, og delområder til
enten regnvandsbassiner eller lejlighedsvis
oversvømmelse ligger lavest i terrænet.
Lokalplanens delområder er altså fastlagt ud fra, at der
først skal ske en terrænregulering, og delområdet til
enten regnvandsbassiner eller lejlighedsvis
oversvømmelse er herefter på 25% af markens areal.
Niveauet er lagt ved terrænkurven i 68,50 meters
højde (Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90) i
byggemodnet terræn, så delområder til bebyggelse
ligger over 68,50 meters højde, og delområder til
enten regnvandsbassiner eller lejlighedsvis
oversvømmelse ligger under 68,50 meters højde.

Grundvandsforhold
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X

Ved denne disponering sikres, at arealer, der i dag ved
ekstreme regnhændelser oversvømmes, også i
fremtiden vil kunne rumme samme vandmængder, og
dermed ikke øge risikoen for oversvømmelser i de
omkringliggende områder. De eksisterende
strømningsveje på overfladen, hvor vandet vil løbe i
ved ekstreme regnhændelser, er ligeledes sikret
gennem strømningsvejszoner. Samlet set er det med
ovenstående sikret, at afstrømningen fra området ikke
ændres.
Lokalplanområdet ligger i område med særlig
drikkevandsinteresse (OSD), og området er i den
statslige grundvandskortlægning udpeget som
nitratfølsomt indvindingsområde, hvilket er den mest
sårbare områdeudpegning. Den østlige del af
lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet
og det grundvandsdannende opland til Gl. Hørning
Vandværk.
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_192. 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, og hindre ikke
opfyldelse af de fastsatte miljømål./RVS
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Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

X

Vandforsyning

X

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

X

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

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Virksomheder: ikke væsentligt
X

Energiforbrug
X
Eventuel påvirkning af klima
X
Varmeforsyning (dialog
X
indledes)
Kollektiv trafik (f.eks.
X
ruteændring undervejs )
[Andet]
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
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For at beskytte grundvandet har byrådet besluttet, at
OSD så vidt muligt skal friholdes for byudvikling. I
forbindelse med kommuneplan 16 er der derfor lavet
en grundvandsredegørelse, som fastsætter at der ved
ny lokalplanlægning skal indarbejdes bestemmelser,
der sikre mod forurening af grundvandet.
Derudover må overfladevand fra ekstremregn ikke ved
tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning give
anledning til forurening af grundvand eller udgøre en
risiko i forhold til drikkevandsinteresserne, dette er
fastsat i kommuneplanen. I delområde VII er der afsat
plads til oversvømmelsesarealer hvor ekstremregn kan
opstuves og forsinkes. Lokalplanens bestemmelser
skal sikre at der etableres strømningsveje frem til
delområde VII. /RVS
Lokalplanområdet ligger indenfor Gl. Hørning
Vandværks forsyningsområde./RVS
NM har ikke kendskab til vandhuller og vandløb før og
nu indenfor området.

X

Lokalplanområdet er godkendt til fjernvarme.

Der er ikke udpeget nogen kulturhistoriske
bevaringsværdier i området
X
X

Skanderborg Museum har forundersøgt hele arealet
og udført enkelte mindre arkæologiske undersøgelser
på arealet. Hele arealet er arkæologisk afklaret og
frigivet til udstykning/jordarbejder.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

Kirker og deres omgivelser

X

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
[Andet]
Materielle goder

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Hørning Kirke ligger øst for området, dog med anden
bymæssig bebyggelse imellem. Der er ikke udpeget et
indsigtsområde omkring Hørning Kirke, da den ligger
omgivet af bymæssig bebyggelse.

Arealer og bygninger med
X
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
Matrikulære sager i gang
X
Ingen igangværende matrikulære sager 17-09-2015.
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]
Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
[Skriv selv relevant tekst]

Konklusion
Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 3, 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 ikke at medføre en væsentlig
indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes.
Der er dialog i gang med Vejdirektoratet omkring den konkrete støjafskærmningsløsning. Men da
planforslaget ikke i sig selv kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre
myndigheder, så sendes beslutningen om ikke at miljøvurdere planforslaget ikke i høring hos
andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i september 2015 – december 2016 af Skanderborg Kommune med
Plancenter som tovholder.
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