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Sagsnr.: 18/06024 og 18/06194
Klagenr.: 1001951 og 1002199
(Tidl.: NMK-33-04626 og NMK41-00584, klageID 242990)
CLARI

AFGØRELSE
i klagesag om Skanderborg Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16-06 og lokalplan nr. 1121 med tilhørende miljørapport
Skanderborg Kommune har den 20. december 2017 endeligt vedtaget
kommuneplantillæg nr. 16-06 til kommuneplan 2016 og lokalplan nr. 1121,
Etageboliger ved Vesterskovvej, med tilhørende miljørapport. Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelserne.
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten.
Planklagenævnet ophæver vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 16-06 til
kommuneplan 2016 og lokalplan nr. 1121, Etageboliger ved Vesterskovvej.
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1. Klagen til Planklagenævnet
Fem borgere, som bor på Kastanjevej og Vesterskovvej, klagede den 17.
januar 2018 til Planklagenævnet over kommunens endelige vedtagelse af
planerne med tilhørende miljørapport.
Nævnet modtog klagen den 16. april 2018 fra førsteinstansen.
I forhold til miljøvurderingen har klagerne navnlig klaget over følgende:
- At miljørapporten ikke indeholder en beskrivelse og vurdering af
vindforhold,
- at miljørapporten ikke indeholder en tilstrækkelig undersøgelse af
indbliks- og skyggeforhold, og
- at visualiseringerne i miljørapporten er misvisende.
I forhold til vedtagelse og indholdet af planerne har klagerne navnlig klaget
over følgende:
- At offentligheden er blevet inddraget for sent, og at planerne er blevet hastebehandlet, og
- at høringssvarene ikke er blevet behandlet korrekt.
Klagen gengives nærmere i afsnit 2.5.
2. Sagens oplysninger
2.1. Sagens forløb i hovedtræk
Skanderborg Kommune besluttede den 22. marts 2017 at igangsætte planlægningen, dvs. lokalplan nr. 1121 med tilhørende kommuneplantillæg, for
alment boligprojekt på Vesterskovvej, idet en andelsboligforening ønskede
at opføre nybyggeri med ca. 111 almennyttige boliger på ejendommen Vesterskovvej 4A-D og 6A-B, der oprindeligt havde hørt til Skanderborg Sygehus. Projektet krævede kommuneplantillæg og lokalplan. Forvaltningen
vurderede, at det ansøgte ikke var omfattet af planlovens § 23 c, idet området var udpeget til fortætning og omdannelse i kommuneplan 2016, hvor
området er omfattet af en række planprincipper.
Skanderborg Kommune foretog i marts-juni 2017 en miljøscreening af lokalplan nr. 1121 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen vurderede, at det projekt, som planforslaget åbnede mulighed for, ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at planforslaget derfor skulle miljøvurderes.
Kommunen udarbejdede en miljørapport i august 2017.
Kommunen vedtog 6. september 2017 forslag til kommuneplantillæg nr. 1606 til kommuneplan 2016 og lokalplan nr. 1121, Etageboliger ved Vesterskovvej, med tilhørende miljørapport, dateret august 2017. Kommunen vedtog også at sende forslagene med tilhørende miljørapport i offentlig høring.
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Kommuneplantillægget og lokalplanen skulle muliggøre opførelse af ca. 80
almene boliger med tilhørende fælles friarealer inden for et byggefelt langs
Vesterskovvej i op til 7 etager på maksimalt 27 m. Byggeri i 6 etager måtte
være maks. 23 m. Etageantallet skulle nedtrappes med minimum 1 etage
mod syd og 1 etage mod nord målt fra midterste bygning.
Det fremgik bl.a. af forslaget til kommuneplantillæg, at der skulle oprettes et
nyt rammeområde 10.B.16 omfattende en del af rammeområderne 10.O.06
og 10.BE.11.
Forslagene og tilhørende miljørapport var fremlagt i offentlig høring i perioden 8. september 2017 til 5. november 2017, hvor der indkom høringssvar.
Kommunen udarbejdede på baggrund heraf et notat om høringssvarene.
Kommunen afholdt den 23. oktober 2017 et borgermøde.
Kommunen vedtog herefter 20. december 2017 endeligt planerne med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. I forbindelse med den
endelige vedtagelse foretog kommunen ændringer i lokalplanen, så der maksimalt kan bygges 5 etager på maksimalt 20 m. Kommuneplantillægget blev
vedtaget uændret.
I de følgende afsnit følger en nærmere beskrivelse af området, plangrundlag,
miljørapporten m.v.
2.2. Området
Klagesagen vedrører et område midt i Skanderborg midtby. Området ligger i
byzone og udgør et samlet areal på ca. 4.341 m2. Området består af matr.nr.
1an og 1x Skanderborg Markjorder.
Matr.nr. 1an ejes af Skanderborg Kommune. På matriklen findes bygninger
i 2-3 etager. Bygningerne har tidligere været anvendt som hospitalsbygninger og stod tomme på nær en enkelt, som anvendtes til midlertidige flytningsboliger. Der er bl.a. følgende bygninger i området, der er registreret
med en bevaringsværdi efter SAVE-metoden1:


Den tidligere epidemibygning, Vesterskovvej 4 A, 8660 Skanderborg, som i dag benyttes som midlertidige flygtningeboliger. Det påtænkte byggeri placeres vest for bygningen. Den er registreret med
SAVE-bevaringsværdi 4.

1

Metode til vurdering af bygninger. SAVE står for ”Survey of Architectural Values in the Environment”. I vurderingen indgår en samlet vurdering ud fra følgende 5 parametre: Arkitektonisk værdi,
kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi (betydning for tilstødende bygninger m.v.), originalitet
(bevaring af oprindeligt udtryk) og tilstand (grad af vedligeholdelse). En bygnings værdi angives på
en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste. Alle typer af bygninger kan vurderes til alle niveauer. Såvel
et slot som en toiletbygning kan således bliver vurderet med en SAVE-værdi på 1.

5 af 34






Det tidligere kapel, Vesterskovvej 6 A, 8660 Skanderborg. Bygningen vil blive nedrevet. Bygningen er registreret med SAVEbevaringsværdi 4.
Transformerstationen, Vesterskovvej 4 D, 8660 Skanderborg, som
ligger syd for det påtænkte byggeri. Bygningen er i meget dårlig
stand. Den påtænkes flyttet eller opdateret. Den er registreret med
SAVE-bevaringsværdi 5.
Skanderborg Sundhedshus, som er et tidligere sygehus. Bygningen
ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Bygningen er registreret med SAVE-bevaringsværdi 4.

Der er også enkelte andre bygninger uden for lokalplanområdet, som er registreret med en SAVE-bevaringsværdi.
På terræn er lokalplanområdet præget af store asfaltbelagte kørearealer til
den tidligere hospitalsdrift. Der er vej-adgang til området fra Vesterskovvej
og mulighed for at passere gennem området til Sygehusvej.
Matr.nr. 1x ejes af en privat grundejer og omfatter et mindre enfamiliehus i
et plan, som planlægges nedrevet. Ejendommen har adressen Vesterskovvej
8, 8660 Skanderborg.
Mod vest ligger Vesterskovvej. Langs den vestlige side af vejen ligger primært enfamiliehuse i 1-2 plan og en enkelt etageboligejendom i 2½ etager
med i alt 12 lejligheder. Vest for denne vej ligger Kastanievej. Nord for
planområdet ligger enfamilieshuse i 1-2 plan og langs med Møllegade også
etageboliger i op til 3 etager. Øst for planområdet ligger to karrébebyggelser på henholdsvis 3 etager med udnyttet tagetage og høj kælder og
2½ etager. Mod syd grænser lokalplanområdet op til arealet for Skanderborg
Sundhedshus. Bygningen ligger terrænmæssigt lavere end planområdet.
Bygningen er i to etager med udnyttet tagetage samt meget høj kælder/underetage.
Planområdet ligger højt i Skanderborg midtby omgivet af byen til alle sider.
Nærmeste Natura 2000-område, N52, ligger ca. 5 km vestligt fra planområdet.
2.3. Plangrundlag
2.3.1. Kommuneplan 2016 og tillæg nr. 16-06
Udviklingsområder i kommuneplanen
Kommuneplan 2016 er opdelt i fire dele, hvoraf den ene er hovedstrukturen,
som indeholder retningslinjer og tilhørende redegørelser. I hovedstrukturen
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indgår bl.a. emnet ”byer”.2
Det fremgår af retningslinjerne for planprincipper for udviklingsområder, at
kommuneplanen indeholder planprincipper for de enkelte områders omdannelse og fortætning for en række større udviklingsområder. De områder, der
er udarbejdet planprincipper for, har det til fælles, at områderne er velegnet
til en ny højere og tættere bebyggelse, fordi den form for bebyggelse kan
bidrage til at understøtte midtbyens eller et bydelscenters bymæssige karakter.
Et af de udvalgte udviklingsområder er områderne ved Sygehusvej.
For områderne ved Sygehusvej fremgår det, at:
På den vestlige side af Sygehusvej mod Vesterskovvej ligger Sundhedscenteret. Sundhedscenteret indeholder udover behandlingstilbud fra Regionssygehus Horsens forskellige kommunale og private sundhedstilbud. I samme
område ligger ældrecentrene Møllehjørnet og Dagmargården. Området
rummer også et mindre antal private boliger mod Vesterskovvej og Møllegade, samt den kommunale ejendom Vesterskovvej 4, som bl.a. anvendes til
flygtninge.
…
Områdets omdannelse
Byfortætning og byomdannelsespotentialet er store i områderne langs Sygehusvej. Opførelsen af nye beboelsesbygninger i området vil kunne bidrage
til en forskønnelse af området og mere byliv i midtbyen.
Området vest for Sygehusvej, hvor bygningerne generelt er store i skala,
rummer mulighed for nye højere bebyggelser. Ved en hensigtsmæssig placering af nye høje huse vil skyggevirkningen på de eksisterende beboelser
kunne minimeres.
Rammeområderne
Kommunen har 20. december 2017 endeligt vedtaget kommuneplantillæg
nr. 16-06 til kommuneplan 2016.
Størstedelen af lokalplanområdet (matr.nr. 1an) var inden vedtagelsen af
kommuneplantillægget omfattet af kommuneplanramme 10.O.06, som udlagde arealet til offentlige formål og fastlagde maksimalt antal etager til 2½.
En mindre del (matr.nr. 1x) var omfattet af kommuneplanramme 10.BE.11,
som udlagde arealet til blandet bolig og erhvervsformål. Kommunen vedtog
kommuneplantillægget, da det ansøgte både ændrede ved anvendelsesarten
og etageantallet.
2

Dette er beskrevet i kommuneplanen under overskriften ”Kommuneplanens opbygning”.
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Med tillægget oprettes et nyt rammeområde 10.B.16, Etageboliger ved Vesterskovvej. Den resterende del af rammeområde 10.O.06 får øget den maksimale bebyggelsesprocent, men er fortsat udlagt til offentlige formål, og
bestemmelserne i den resterende del af 10.BE.11 ændres ikke.
Det nye rammeområde 10.B.16 er udlagt til boligformål. Maksimalt antal
etager er fastsat til 7, og den maksimal bygningshøjde er 27 m. Det er som
notat til rammeområdet anført, at området er berørt af planprincipper, og der
henvises til kommuneplanens hovedstuktur.
Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget er delområde A i lokalplanen
omfattet af det nye rammeområde 10.B.16 (udlagt til boligformål), mens
delområde B er omfattet af rammeområde 10.O.06 (udlagt til offentlige
formål).
2.3.2. Lokalplan nr. 1121, Etageboliger ved Vesterskovvej
Kommunen har ligeledes 20. december 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr.
1121, Etageboliger ved Vesterskovvej.
Lokalplanens formål er bl.a., at der kan opføres ca. 64 almene boliger med
tilhørende fælles friarealer, og at bygningers placering og fremtræden sikrer
mindst mulig genepåvirkning af omgivelserne i forhold til skyggekast, indbliksgener og visuel påvirkning, jf. lokalplanens § 1.
Lokalplanen er inddelt i to delområder, delområde A og B, som er angivet
på lokalplanens kortbilag 2, jf. § 2.2. Det fremgår af kortbilaget, at delområde B ligger i den østlige del af området mod syd. Resten af området omfatter
delområde A, som er det største delområde. Delområde A må anvendes til
boligformål med tilhørende parkering og fællesarealer, jf. § 3.1 og delområde B må anvendes til offentlige formål, herunder klinikker, kontorer, service, kultur, offentlige institutioner, parkering og boliger.
Bebyggelsen i delområde A
Det fremgår af lokalplanens § 5.2, at bebyggelse skal placeres inden for det
på bilag 2 angivne byggefelt. Undtaget herfra er altaner mod Vesterskovvej.
Der er på kortbilag 2 angivet et langt byggefelt, som løber langs Vesterskovvej.
Bebyggelse skal opføres i tre adskilte enheder med minimum 5,5 meters
indbyrdes afstand. Højst to af enhederne kan dog hænge sammen via altangange, elevator eller lignende, under forudsætning af at det sker i åbne konstruktioner, jf. § 5.3. Der er i lokalplanen indsat en bemærkning om, at bestemmelsen har til hensigt at sikre mulighed for indblik og solindfald mellem bygningerne.
Ny bebyggelse må opføres i op til 5 etager. Den samlede bebyggelsespro8 af 34

cent må ikke overstige 165. Højden for byggeri i 5 etager må ikke overskride 20 m, målt fra midten af niveauplan beregnet ud fra eksisterende terræn,
jf. § 5.8. Der kan desuden bygges en tagkasse med en højde på maks. 2 m
over den angivne byggehøjde til de for driften nødvendige installationer som
fx elevatorhus og ventilationsanlæg, jf. § 5.9.
Til bebyggelsens facader må kun anvendes blødstrøgne, mørke teglsten i
rødlige nuancer. Dog kan øverste etage fremstå i et andet, mørkere materiale
jf. også 6.2, jf. lokalplanens § 6.1. Der er i lokalplanen indsat en bemærkning til den bestemmelse om, at bestemmelsen har til hensigt at medvirke til
at det nye byggeri indgår i en helhed i Sundhedskarréen og dermed mindsker den visuelle påvirkning. Samtidig mindsker den mørke farve synligheden af byggeriet på længere afstand. Bebyggelsen skal opføres med tilnærmelsesvist fladt tag, jf. § 6.6.
Bebyggelsen i delområde B
Hovedbygningen inden for delområde B skal bevares i sin helhed, jf. lokalplanens § 5.12. Der kan foretages almindeligt vedligehold og renovering/modernisering med respekt for bygningens bevaringsværdi, jf. lokalplanens § 6.12.
2.4. Miljørapporten
2.4.1. Generelt om miljørapporten
Kommunen har vurderet, at miljørapporten skal afgrænses til at omhandle
planernes mulige konsekvenser for skyggekast, indbliksgener og øvrige visuelle gener.
Kommunens miljørapport er dateret august 2017 og er udarbejdet efter miljøvurderingsloven fra 2016 med udgangspunkt i de nævnte parametre.
Miljørapporten belyser to alternativer A og B – udover 0-alternativet, hvor
eksisterende forhold bevares. Alternativ A er det oprindeligt ansøgte projekt
med ca. 100 boliger fordelt på tre blokke på 6-7 etager langs Vesterskovvej
og to punkthuse mod nord på 5-6 etager. Alternativ B er et tilpasset projekt
med ca. 80 boliger fordelt på tre blokke på 6-7 etager langs Vesterskovvej,
og hvor de to punkthuse er fjernet.
I det følgende gengives de dele af miljørapporten, som er relevante i forhold
til denne sag. Idet alternativ B svarer til lokalplanens bestemmelser (bortset
fra ændringen af etageantal i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen), har Planklagenævnet i gengivelsen fokuseret på alternativ B.
2.4.2. Skyggekast
Skyggekast er beskrevet i miljørapporten, s. 5-18. Der er udarbejdet skyggediagrammer, som fremgår af miljørapporten, s. 7-15.
Det fremgår, at der i undersøgelsen af miljømæssige påvirkninger af nabo9 af 34

boliger i form af skyggekast er lagt vægt på påvirkningen af boliger og primære udendørs opholdsarealer. Der er udarbejdet skyggediagrammer for
fire klokkeslæt på fire dage i løbet af året:
 Forårs- og efterårsjævndøgn: 21. marts/21. september3 – kl.
09/12/15/18
 Sommersolhverv 21. juni - kl. 09/12/15/18
 Vintersolhverv 21. december – kl. 09/12/15/18
Der er både lavet skyggediagrammer med beregninger for 0-alternativet, for
det ansøgte projekt (alternativ A) og for det tilpassede projekt (alternativ B).
Det fremgår af miljørapporten, at man får en fornemmelse af, hvordan de
nye bygninger ændrer forholdende fra den eksisterende skyggepåvirkning til
den nye ved at sammenholde scenarierne.
Skyggeberegningerne er foretaget med bygningshøjder på hhv. 24,5 m for 7
etager, 21,3 m for 6 etager og 17,5 m for 5 etager. Bygningerne er således
ikke visualiseret med de maksimale højder, der var tilladt efter lokalplanforslag (6 etager: op til 23 m, 7 etager op til 27 m).
I miljørapporten, s. 16-17, beskrives skyggeafkastvirkningerne for forår og
efterår, sommer og vinter for følgende områder: Naboboliger nord for projektområdet (primært nærmeste nabo, Vesterskovvej 10), naboboliger vest
for Vesterskovvej, Skanderborg Sundhedshus og Vesterskovvej 4A (midlertidige flygtningeboliger) og opholdsarealer på terræn til nye boliger. Det
konkluderes, at alternativ A og B ikke medfører væsentlige negative ændringer for ejendommene langs Møllegade, men at de medfører en væsentligt negativ ændring for flere naboer vest for Vesterskovvej.
Efterfølgende indeholder miljørapporten et afsnit om afværgende foranstaltninger.
2.4.3. Indbliksgener
Til illustration af omfanget af indbliksgener ved opførsel af højt byggeri, er
der i miljørapporten, s. 36-38, optaget luftfotos i det punkt, hvor den nordligste bygning forventes at slutte. Der er foretaget luftfotos i 3 retninger med
eksempler fra 5. og 6. etage til sammenligning af, hvad det vil betyde for
omfanget af indbliksgener, at byggeriet sænkes med én etage. Projektets
nordligste bygning er 6 etager, og der er derfor ikke optaget fotos fra 7. etage. Det fremgår af miljørapporten, at luftfotos fra andre højder og andre
steder i lokalplanområdet vil give andre indtryk af indbliksgenerne, og at der
i vurderingerne er forsøgt at tage højde for dette.
I miljørapporten konkluderes det for alle luftfotos, at indbliksgenerne for
naboboligerne er stort set uændrede ved et byggeri på 5 eller 6 etager.
3

Det fremgår af skyggediagrammerne, at det er den 22. september.
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Det vurderes samlet set, at der for nogle boliger vil opleves væsentlige indbliksgener fra det høje byggeri. Det gør sig primært gældende for naboboliger mod nord og vest. I alternativ B er indbliksgenerne for naboboligerne
mod nord dog væsentligt formindsket.
Hvis væsentlige indbliksgener fra det nye byggeri skal undgås, vurderes det,
at byggeriet højst kan være i 3-4 etager, svarende omtrent til højden på det
eksisterende byggeri på grunden.
Under afsnit 7.2.4 i miljørapporten vurderes det, at det vil mindske den visuelle påvirkning, hvis bygningernes materialevalg indpasses til omgivelserne, bygningernes højde reduceres, og bygningernes samlede facadelængde reduceres.
2.4.4. Øvrige visuelle gener
Generelt
Visuelle gener er beskrevet i miljørapporten, s. 18-40. Der fremgår følgende:
Der er i miljørapportens undersøgelse lagt vægt på påvirkningen af de nærmeste naboer ift. ændret oplevelse af omgivelserne både på længere afstand
og i nærområdet, der illustreres ved hjælp af bl.a. visualiseringer.
Lokalplanområdet ligger højt i Skanderborg midtby omgivet af byen til alle
sider. Terrænet inden for området stiger fra syd mod nord fra kote 39 til kote
45. Skanderborg Sø ligger til sammenligning i kote 24, mens Skanderborg
Station i kote 48 er midtbyens højeste punkt.
Den omkringliggende bebyggelse er væsentlig lavere; 3 til 4 etager mod syd
og øst og 1 til 2½ etager mod nord og vest. Bebyggelsen vil således i skala
og pga. den høje beliggenhed komme til at fremstå synlig og markant i oplevelsen af byen fra det omkringliggende landskab i sørummet og bakkerne
mod øst. Vesterskovvej løber fra Vestergade i syd til Møllegade i nord. Vejen stiger fra ca. kote 27 til ca. kote 45 henover dens forløb på knap 300 m.
Fra toppen af vejen er der kig ud over Lille Sø og skoven bagved.
Skanderborg midtby er kendetegnet ved bebyggelse i primært røde teglsten,
med sadeltage i rød tegl eller mørkegrå tagmateriale. Det eksisterende byggeri i ”Sundhedskarréen”, der foruden Sundhedshuset tæller plejecentrene
Dagmargården og Møllehjørnet, samt øvrige almene boliger, er opført i røde
tegl. Der opstår et sammenhængende bymiljø mellem de eksisterende bygninger, når man bevæger sig rundt i karréen.
I miljørapporten, s. 23, er der udarbejdet længde- og tværsnit af projektet for
at illustrere, hvordan projektet indpasser sig i omgivelserne. Snittene tager
udgangspunkt i højder på hhv. 24,5 m for 7 etager, 21,3 m for 6 etager og
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17,5 m for 5 etager (sidstnævnte er kun relevant for Alternativ A).
Det fremgår af miljørapporten, at længdesnittet viser, at byggeriet er væsentligt højere end sine omgivelser, og at byggeriets højde trapper en smule ned
både mod nord og syd, blandt andet i kraft af de tilbagetrukne øverste etager.
Det fremgår også, at alternativ B mindsker den visuelle påvirkning for naboboliger mod nord væsentligt, og samtidig skaber visuel afstand til etageboligerne mod øst langs med Sygehusvej.
Visualiseringer
Miljørapporten indeholder visualiseringer, der viser det ansøgte byggeris
placering i den eksisterende by fra flere forskellige vinkler. Visualiseringerne er foretaget ved, at der på fotos af området er indsat digitale illustrationer
af det påtænkte byggeri.
Det fremgår af miljørapporten fra august 2017, at visualiseringerne viser
byggeri i 6 etager med en højde på 23 m og byggeri i 7 etager med en højde
på 27 m.
Det viste sig imidlertid efterfølgende, at visualiseringerne viser byggeri i 6
etager med en højde på ca. 21,3 m, samt byggeri i 7 etager med en højde på
ca. 24,5 m. Oplysningerne er rettet i miljørapporten fra november 2017.
Miljørapporten beskriver i forhold til forskellige vinkler, om byggeriet vil
passe ind i forhold til den eksisterende bebyggelse eller virke dominerende.
Herunder indgår visualisering 2 (figur 17), som er foretaget fra den sydlige
ende af Vesterskovvej ud for nr. 9 med Sundhedshuset til højre. I miljørapporten vurderes det, at byggeriet fra dette punkt skalamæssigt passer nogenlunde med de eksisterende bygninger i tre etager (Sundhedshuset og den
røde boligblok), men er markant større end villaen i forgrunden. Oplevelsen
af byrummet vil ændres væsentligt, da byggeriet danner en væg mod øst, der
er højere og længere end det eksisterende byggeri. Byggeriet fremtræder
markant, og for boligerne mod vests vedkommende også dominerende.
Visualisering 4 (figur 19) er foretaget fra udkørslen til parkeringspladserne
ved Dagmarcentret med Skanderborg Andelsboligforenings byggeri til højre
og Sundhedshuset til venstre. Byggeriet ses her som en del af miljøet omkring Sundhedshuset og Sundhedskarréen. Det vurderes i miljørapporten, at
byggeriet fra dette punkt optræder byggeriet markant, og materialevalget vil
her have afgørende betydning for, hvorvidt byggeriet opleves som en integreret del af det eksisterende byggeri.
Det vurderes i miljørapporten, at både alternativ A og B samlet set vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne i kraft af visuel påvirkning,
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særligt for naboboligerne mod vest og for de nærmeste naboboliger mod
nord.
I forhold til hvordan den nye bebyggelse inden for lokalplanområdet vil
opleves, har valg af farver og materialer stor betydning for. Lokalplanen
fastlægger bestemmelser om facader i mørke tegl i rødlige nuancer, hvilket
har til hensigt at mindske den visuelle påvirkning. Endvidere fastlægger
lokalplanen at øverste etage skal tilbagetrækkes fra facaden, for at gøre udtrykket lettere. Bygninger i 6-7 etager vil dog uanset disse forhold opleves
som en stor visuel forandring af det eksisterende miljø.
2.4.5. Sammenfattende redegørelse for miljørapport
Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf gav anledning til administrativt at indstille, at
højdeangivelserne i miljørapporten blev rettet til, så de afspejlede de viste
højder på visualiseringer og grundlaget for skyggekastberegninger, hhv.
24,5 m for 7 etager, 21,3 m for 6 etager og 17,5 m for 5 etager. Det oplyses,
at der ikke er ændret ved miljørapportens konklusioner.
Det fremgår også, at høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf
gav anledning til ændringer i lokalplanen. Ændringerne er bl.a. at maksimale højder for byggeriet er reduceret, så de afspejler de viste højder på visualiseringer og grundlaget for skyggekastberegninger, hhv. 24,5 m for 7 etager
og 21,3 m for 6 etager. Der blev desuden fastsat en bestemmelse om tilbagetrækning af tagterrasse mod nord med 1,5 m for at mindske indbliksgener
fra øverste etage mod naboboliger mod nord.
2.4.6. Ændringer ved den endelige vedtagelse
Ved den politiske behandling blev det besluttet at reducere etageantallet
yderligere til maksimalt 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 20 m.
Reduktionen af omfanget på det muliggjorte byggeri vurderedes at reducere
de af planen afledte gener forbundet med skyggekast, visuelle gener og indbliksgener, dog uden at det ændrede grundlæggende på miljørapportens
konklusioner.
2.5. Klagen og bemærkninger til klagen
2.5.1. Korrespondance i klagesagen
I sagen indgår klagen af 17. januar 2018. Skanderborg Kommune er kommet med bemærkninger til klagen den 16. april 2018.
De indgivne klager er omfattende og omhandler en lang række forhold,
hvorfor kun hovedpunkterne er gengivet, men klagerne er i deres helhed
indgået i nævnets behandling.
2.5.2. For sen inddragelse af offentligheden
Klagernes bemærkninger
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Klagerne gør gældende, at kommunen har mørklagt hele planlægningsforløbet og undladt at orientere borgerne i en bredere kreds. Klagerne har henvist
til, at der forud for lokalplanforslag nr. 1121 havde været et planlægningsforløb på tre år, men at borgerne først blev orienteret om projektet den 8.
september 2017, hvor planforslagene blev sendt i høring, og borgerne først
blev inddraget på borgermødet den 23. oktober 2017.
Kommunens bemærkninger
Kommunen oplyser, at baggrunden for udarbejdelse af lokalplan nr. 1121
var et ønske om at etablere nye boliger i området. Området blev således i
udlagt til fortætning og byomdannelse i kommuneplan 2016.
2.5.3. Manglende overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
Klagernes bemærkninger
Klagerne gør gældende, at der er tale om en alvorlig procedurefejl, da der
ikke er overensstemmelse mellem kommuneplantillægget og lokalplanen. I
kommuneplanen må der stadigvæk bygges i 7 etager med en bebyggelsesprocent på 165 %.
Kommunens bemærkninger
Kommunen bemærker, at kommuneplanrammen giver mulighed for bebyggelse i op til 7 etager, hvorimod lokalplanen højst giver mulighed for byggeri i 5 etager. Kommuneplanrammen er således ikke overskredet.
2.5.4. Fastlæggelse af miljørapportens indhold (vindforhold mm.)
Klagernes bemærkninger
Klagerne bemærker, at det er en alvorlig fejl, at de i Skanderborg midtby,
kendte, alvorlige og kritiske vindforhold ikke er belyst i miljøvurderingen.
Det er en kendt sag blandt byggeriets rådgivere, at der opstår kritiske vindforhold ved byggerier i 6 og 7 etager. Der kan opstå en kanalisering af vinden mellem de blivende høje bygninger og de nye høje blokke. Endvidere
kan der opstå turbulens langs og omkring de tre blokke, samt i forhold til de
eksisterende bygninger på grunden.
Klagerne bemærker, at de ofte oplever en meget kraftig vind på toppen af
Skanderborg midtby, som ikke er blevet mindre i de senere år. Vimplerne på
flagstængerne står ofte vandret i luften. Det må således forventes, at der kan
opstå miljøbelastende vindforhold. Ikke alene i området omkring blokkene
men også langt uden for nærområdet. Den kraftige vind fra vest og andre
verdenshjørner kan medføre en ikke acceptabel vindbelastning langt væk fra
blokkene. Vindmiljøet på hovedgaden, Adelgade, og flere andre steder vil
måske lide uoprettelig skade.
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Klagerne bemærker, at det på side 64 i planforslaget4 nævnes, at der bør
arbejdes med lægivende elementer i disponeringen af opholdsarealet. Klagerne forventer dog ikke, at lægivende elementer vil nytte ret meget.
Klagerne klager desuden over, at miljøvurderingen ikke indeholder en analyse af, på hvilke punkter den vedtagne lokalplan tilsidesætter de almindelige byggeretlige regler, og over, at miljøvurderingen ikke indeholder en sikring om erstatning til de skadelidte grundejere som følge af projektet udførelse.
Kommunens bemærkninger
Kommunen anfører, at miljøvurderingsloven ikke opstiller en egentlig liste
over de forhold, som skal indgå i en miljøvurdering. Derimod skal den miljøvurderende myndighed afgrænse de emner, som miljørapporten skal behandle, jf. lovens § 115.
Skanderborg Kommune har under inddragelse af bl.a. oplysninger fra miljøscreeningen af lokalplanforslaget foretaget en vurdering af, hvilke forhold
der kunne forventes at have væsentlig miljømæssig betydning, og som derfor skulle indgå i miljøvurderingen. Skanderborg Kommune har i den forbindelse vurderet, at de forhold, som var relevante at vurdere i miljørapporten, var henholdsvis skyggekast og visuelle gener af forskellig karakter herunder indbliksgener for naboejendommene.
For så vidt angår vindforhold har Skanderborg Kommune vurderet, at der
ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning som følge af vindforhold. Denne
vurdering er fremkommet ved sammenstilling med øvrige lignende projekter
i Skanderborg som f.eks. Kongefolden og Søbyen. Der er dog i lokalplanen
taget højde for vindpåvirkning af det fælles opholdsareal, idet lokalplanen
indeholder bestemmelser, der har til hensigt at sikre gode opholdsmuligheder i forhold til sol og vind.
2.5.5. Skyggegener
Klagernes bemærkninger
Klagerne gør gældende, at der i planforslaget ikke er foretaget tilstrækkelige
undersøgelser af lysforhold og disses konsekvenser for nabobebyggelserne,
herunder den værdiforringelse disse områder må antages at imødese.
Klagerne finder desuden, at de af forvaltningen udarbejdede skyggestudier
viser, at de eksisterende bebyggelser på Vesterskovvej og Kastanievej vil
være udsat for en meget væsentlig skyggevirkning.
Kommunens bemærkninger
Skyggekast er behandlet i miljørapporten, hvor der med udgangspunkt i
4
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Miljørapporten, dateret august 2017, side 17.
§ 7, stk. 1, i miljøvurderingsloven af 2015.
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skyggekastberegninger er redegjort for, hvilken betydning byggeri i overensstemmelse med lokalplanforslaget vil have for skyggekast/lysforhold i
lokalplanområdet og på de omgivende ejendomme. Der er foretaget en vurdering af henholdsvis et 0-alternativ og alternativerne A og B, hvoraf B svarer til lokalplanens bestemmelser, dog ikke i forhold til ændringen af etageantal i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen (blev lavere end
oprindeligt foreslået).
I miljøvurderingen af skyggekast er der foretaget beregninger af skyggekast
for 4 årlige dage på 4 tidspunkter på hver af disse dage. Resultatet af disse
beregninger fremgår af miljøvurderingens side 7 – 15. Skyggekastvirkningerne i de enkelte alternative er med udgangspunkt heri beskrevet og analyseret på side 16-17, ligesom der på side er 17 er beskrevet de mulige afværgende foranstaltninger, som vurderes at være til stede.
Skanderborg Kommune mener på den baggrund, at der i miljøvurderingen
er foretaget tilstrækkelige undersøgelser af lysforhold/skyggekast, hvor det
netop også fremgår, at der vil være væsentlige gener for de omkringliggende
ejendomme på disse punkter.
I relation til spørgsmålet om værdiforringelse bemærkes, at det efter kommunens opfattelse ikke er et krav ifølge miljøvurderingsloven, at en miljørapport skal behandle eller beskrive og opgøre et eventuelt værditab for naboejendomme. Skanderborg Kommune er derfor heller ikke enig i, at det er
en fejl, at dette forhold ikke indgår i miljørapporten.
2.5.6. Indbliksgener
Klagernes bemærkninger
Klagerne gør gældende, at der i planforslaget ikke er foretaget tilstrækkelige
undersøgelser af indblik og disses konsekvenser for nabobebyggelserne,
herunder den værdiforringelse disse områder må antages at imødese.
Der er blevet lavet en droneoptagelse fra 5. sal, som viste, at der også vil
blive massive indbliksgener mod boligforeningens egne altaner på Kastanievej. Men denne droneoptagelse har kommunen fravalgt at vise i lokalplanforslaget.
Klagerne henviser desuden til, at det fremgår af lokalplanforslagets side 816,
at det forventes, at der bliver ca. 20 m mellem det nye byggeri og den nærmeste nabobolig. Klagerne bemærker, at der henvises til naboboligen Vesterskovvej 10. Der bliver derimod ca. 15 m mod boligerne langs Vesterskovvej, altså de lave 1 og 1 ½ etages boliger vest for de 6-7 etagers høje
blokke. Dette er respektløst over for beboerne på Vesterskovvej.
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Klagerne bemærker, at et stort antal lejere og ejere i nærområdet vil opleve
massive indbliksgener.
Kommunens bemærkninger
Kommunen oplyser, at der i relation til indbliksgener er taget udgangspunkt
i en række dronefotos, som er taget i den højde, hvortil bygningerne ifølge
lokalplanforslaget kunne opføres. De anvendte dronefotos stammer fra ét
udpeget punkt, som er det højest beliggende i lokalplanområdet. Herfra er
der taget fotos mod nord, vest og syd, hvor der ligger almindelige villaer og
parcelhuse med udendørs opholdsarealer i retning mod lokalplanområdet.
Der er leveret flere fotos, end der er medtaget i selve miljøvurderingen. Det
skyldes, at flere af billederne viser de samme naboejendomme, og kommunen har derfor valgt et repræsentativt udsnit. De gengivne fotos illustrerer, at
etablering af bygninger i 5 eller 6 etagers højde vil føre til indbliksgener for
de omkringliggende ejendomme, hvilket også konkluderes i miljørapporten.
Kommunen bemærker i den forbindelse, at denne konklusion ikke alene
gælder for de ejendomme, som er med i de udvalgte fotos, idet det således
antages, at konklusionen vedrørende indbliksgener kan overføres til de øvrige naboejendomme omkring lokalplanområdet.
Skanderborg Kommune mener på den baggrund, at der i miljøvurderingen
er foretaget tilstrækkelige undersøgelser af indbliksgener, hvor det netop
også fremgår, at der vil være væsentlige gener for de omkringliggende ejendomme på disse punkter.
2.5.7. Andre visuelle gener
Klagernes bemærkninger
Klagerne finder, at visualiseringerne på en række punkter er fortegnede/ukorrekte. Herunder fremstår det 86 m lange facadeforløb forkortet og
sammentrukket bl.a. på grund af vinklen. Klagerne kommer desuden med en
række andre eksempler på fejl, herunder forkerte forsvindingspunkter, i visualiseringerne.
Klagerne finder desuden, at visualiseringerne på en række punkter er utilstrækkelige. Herunder er der ikke vist sammenhængende facader af de tre
høje blokke. Valget af nogle af vinklerne er desuden egnede til at skjule dele
af byggeriet, og visse omkringliggende bygninger i området er ikke medtaget.
Klagerne finder derfor ikke, at visualiseringerne giver et korrekt billede af
den visuelle påvirkning. Det er klagernes opfattelse, at de tre blokke vil opleves en hel del højere og længere, hvis projektet realiseres.
Klagerne bemærker generelt, at det er svært at forstå tegninger som planer,
snit og facader, hvorfor det er meget mere vigtigt, at visualiseringer er retvisende. Klagerne foreslår derfor, at det med 3D by-modeller gøres muligt at
vurdere de visuelle ændringer. Ved at udføre en 3D computermodel vil det
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blive muligt at vise valgfri visualiseringer fra forskellige synsvinkler. Dette
ville kunne belyse, om et realiseret projekt vil blive højere i virkeligheden.
Klagerne bemærker i øvrigt, at den 27 m høje 7 etagers blok på figur 17,
visualisering 2 i miljørapporten, er visualiseret i ca. 15 meters højde. Dette
vurderer klageren på baggrund af en højdemålestok, som klageren har indtegnet på visualiseringen. Den visualiserede bygning er således ifølge klageren 12 m lavere end det, der er forudsat i lokalplanforslaget.
Herudover finder klagerne, at byrådet ikke var bekendt med de korrekte
forhold, da planerne blev vedtaget, og byrådet har derfor truffet beslutning
på et forkert grundlag. Klagerne anfører i den forbindelse, at høringsnotatet,
som er udarbejdet af forvaltningen, er tilrettelagt således, at informationen
om de manipulerede visualiseringer ikke blev videreformidlet i beslutningsprocessen fra Miljø- og Planudvalg, Økonomiudvalg og frem til byrådsbeslutning den 20. december 2017.
Kommunens bemærkninger
Kommunen anfører, at miljøvurderingsloven ikke stiller krav om, at der i en
miljørapport skal indgå visualiseringer, men det følger af hidtidig nævnspraksis, at såfremt der indgår visualiseringer, må disse ikke være misvisende.
Det offentliggjorte lokalplanforslag samt den endeligt vedtagne lokalplan nr.
1121 regulerer byggeriets højde på to måder, nemlig dels ved en angivelse
af det maksimale etageantal, og dels ved angivelse af den maksimale højde i
meter.
I lokalplanforslaget indgik således, at der kunne etableres 3 blokke, hvoraf
den midterste kunne være 7 etager høj, mens de to øvrige kunne opføres i 6
etager. Ud over denne regulering, bestemte forslaget videre, at blokken på 7
etager maksimalt måtte være 27 m høj, mens blokkene på 6 etager maksimalt måtte være 23 m – i begge tilfælde målt fra midten af niveauplan beregnet ud fra eksisterende terræn (lokalplanforslaget § 5.8).
Miljørapportens visualiseringer burde derfor, for at vise den maksimale udnyttelse af lokalplanens højdebestemmelser, vise et byggeri i 6 og 7 etager
med en højde på henholdsvis 23 og 27 m.
Kommunen bemærker, at under sagens behandling blev det afklaret, at rådgiveren fejlagtigt havde taget udgangspunkt i lavere højder end de, som
fremgik af det offentliggjorte lokalplanforslag. Dette gav anledning til, at
forvaltningen indstillede, at lokalplanens højdebegrænsninger blev skærpet,
således at disse kom til at svare det, som miljørapporten tog udgangspunkt i.
Kommunen har henvist til side 1-2 i høringsnotatet.
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Plan- og Miljøudvalget indstillede imidlertid efterfølgende, at byggeriets
omfang skulle begrænses yderligere, således at der alene måtte bygges i 5
etager, hvilket kommunalbestyrelsen fulgte ved vedtagelsen af lokalplanen
den 20. december 2017.
Det vedtagne lokalplanforslag giver således alene mulighed for etablering af
5 etager med en maksimal højde på 20 m, mens visualiseringerne viser et
byggeri, som er højere end disse grænser.
Kommunen medgiver i den forbindelse, at det det kunne have været mere
hensigtsmæssigt, om visualiseringerne havde været fuldstændigt retvisende
under høringsperioden. Henset til, at det byggeri, som kan finde sted i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan, er mindre end forudsat i miljørapporten, mener Skanderborg Kommune imidlertid ikke, at visualiseringerne kan betegnes som værende misvisende. Det afgørende må således i denne
forbindelse være, at miljørapporten ikke giver indtryk for at genevirkningerne bliver mindre væsentlige, end hvad der rent faktisk kan blive tilfældet
ved fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder.
Hvad angår klagernes bemærkninger til udarbejdelsen af visualiseringer
bemærker kommunen, at der findes flere forskellige teknikker og metoder til
udarbejdelse af visualiseringer, herunder perspektiviske tegninger, som klagerne henviser til. Tolerancen for nøjagtigheden er dog udfordret af stregtykkelser og pixelstørrelser – særligt når udgangspunktet for de perspektiviske linjer er så tæt på brændpunktet, som i klagernes eksempel.
I miljøvurderingen af lokalplan nr. 1121 er der anvendt et billede af en 3Dmodel af det påtænkte byggeri, hvor en model af det påtænkte byggeri er
indplaceret via billedmanipulation på fotos fra nærområdet. Kommunen
medgiver, at metoden kan være upræcis, idet brændvidde, kameraplacering
og –retning ideelt set skal være helt ens for, at den korrekte gengivelse af
højde og placering kan ske. Dette er ikke nødvendigvis fuldstændig tilfældet
i det materiale, som indgår i miljøvurderingen.
Den mest præcise måde at lave visualiseringer på, er ved at bruge et georefereret kamera, der registrerer brændvidde, kameraplacering og -retning,
hvorefter billedet lægges sammen med en ligeledes georefereret 3D-model.
På denne måde fås en gengivelse med høj detaljeringsgrad og en nøjagtig
perspektivisk gengivelse af højder og afstande. Denne løsning er imidlertid
væsentligt mere omkostningstung end de øvrige muligheder. Det er derfor
en vurderingssag, om det er proportionelt at anvende denne metode i forhold
til at visualisere projektet i en lokalplan eller en miljøvurdering.
Det er samlet set kommunens opfattelse, at selvom visualiseringerne med
anvendelse af en mere omkostningstung metode kunne laves mere præcise,
er den anvendte metode tilstrækkelig til at give et rimelig indtryk af byggeriets udseende i forhold til omgivelserne. Kommunen mener derfor ikke, at
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visualiseringerne er misvisende.
2.5.8. Borgermøde m.v.
Klagernes bemærkninger
Klagerne bemærker, at hvis kommunen i midten af høringsperioden havde
indkaldt til borgermøde, ville borgerne også have haft mere tid til at sætte
sig ind i det komplicerede projekt. Efter borgermødet havde borgerne kun 9
arbejdsdage til at gøre indsigelse i forhold til lokalplanforslaget.
Klagerne klager desuden over, at det ikke er muligt at se et referat fra et
offentligt borgermøde.
Klagerne finder ikke, at kommunen har fulgt de etiske regler, som det må
forventes af en kommune, som ønsker at praktisere borgerinddragelse, og at
kommunen ikke har lyttet til borgerne.
Kommunens bemærkninger
Kommunen bemærker, at planloven ikke indeholder krav om, at der afholdes offentlige møder med henblik på drøftelse af et lokalplanforslag før offentliggørelsen eller under høringsfasen. Kommunen mener derfor ikke, at
klagernes utilfredshed med antallet af møder eller omfanget af mødet udgør
en processuel fejl, idet hørings- og fristreglerne er overholdt.
2.5.9. Hastebehandling af planforslagene
Klagernes bemærkninger
Klagerne gør gældende, at kommunen har hastebehandlet sagen for at kunne
nå at vedlage lokalplanen og kommuneplantillægget inden årsskiftet, for at
projektet kunne blive omfattet af topartsaftalen. Byrådet har derfor ikke sat
sig ind i projektet, herunder særligt de tre høje blokkes højder.
Kommunens bemærkninger
Kommunen bemærker, at planloven ikke indeholder direkte regler om, hvor
hurtigt en lokalplan kan gennemføres, men henviser til, at reglerne i § 24 og
§ 27, stk. 1, sidste punktum, er overholdt.
Da projektet bl.a. angår etablering af små almene familieboliger, vil projektet være omfattet af topartsaftalen mellem KL og regeringen vedrørende
etableringen af sådanne, såfremt skema A for projektet kunne godkendes
inden udgangen af 2017, hvilket igen forudsatte, at lokalplanlægningen var
vedtaget inden samme tidspunkt. Kommunen bemærker, at det således isoleret set er korrekt, at det havde økonomisk betydning for boligprojektet, at
lokalplanen blev vedtaget inden udgangen af 2017, men kommunen er ikke
enig i, at dette har ført til at de processuelle regler i planloven er tilsidesat.
2.5.10. Mangelfuld behandling af høringssvar
Klagernes bemærkninger
Klagerne gør gældende, at gengivelsen af høringssvarene i dagsordenen til
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kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2017 ikke er korrekt. Høringsnotatet er opbygget og tilrettelagt på en måde, der mørklægger det, som
borgerne i virkeligheden mener.
Klagerne bemærker desuden, at administrationen efter en grundig gennemgang og gentagelse af borgernes begrundede indsigelser generelt konkluderede, at indsigelserne ikke gav anledning til ændringer. Denne slutbemærkning sender det budskab til de ansvarlige byrådsmedlemmer, at høringsnotatet er et udtryk for borgernes synspunkter og holdninger, og byrådsmedlemmerne har på den baggrund vedtaget lokalplanen og kommuneplantillægget.
Kommunens bemærkninger
Kommunen har bemærket, at planloven, bortset fra ”betænkningsperioden” i
planlovens § 27, stk. 1, sidste pkt., ikke indeholder bestemmelser om behandlingen af de høringssvar, som kommunen modtager under høringsperioden.
Kommunalbestyrelsen har ved behandlingen af den endelige vedtagelse af
lokalplan nr. 1121 modtaget et høringsnotat udarbejdet af forvaltningen,
ligesom kommunalbestyrelsen har modtaget kopi af de indkomne høringssvar. I høringsnotatet er samtlige høringssvar gennemgået i hovedpunkter,
ligesom forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår.
Hvor det anføres, at ”dette giver ikke anledning til ændringer”, er det ikke
udtryk for andet end, at forvaltningen ikke har fundet anledning til at foreslå
ændringer i planforslaget.
Kommunen har bemærket, at Miljø- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen som følge af høringssvarene valgte at reducere byggeriet til 5 etager, i
stedet for henholdsvis 6 og 7 etager som foreslået af forvaltningen.
2.5.11. Manglende tilgængelighed af lokalplanforslag
Klagernes bemærkninger
Klagerne bemærker, at kommunen ændrede design og brugerflade på dens
hjemmeside lige midt i valgkampen, således at lokalplanforslaget ikke var
tilgængeligt på kommunens hjemmeside dagene før, der skulle stemmes den
21. november 2017.7 Dette havde stor betydning for vælgerne, idet de ikke
kunne sammenligne en illustrerede indsigelse mod planforslaget, hvilket
havde gjort vælgerne bedre rustet til at stemme på valgdagen. Klagerne henviser til, at et lokalplanforslag skal være offentligt tilgængeligt hele tiden.
Kommunens bemærkninger
Kommunen har anført, at kommunen i overensstemmelse med planlovens
regler har fremsendt lokalplanforslaget til plansystem.dk til offentliggørelse
7

Der blev afholdt kommunevalg denne dato.
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jf. planlovens § 24, stk. 1, 2. punktum.
2.5.12. Øvrige klagepunkter
Klagerne gør gældende, at lokalplanen er helt ude af proportion med nærområdet og bymidtens karakter. Kommunen kunne i stedet have skabt et
hyggeligt og rart område. En bebyggelsesprocent på helt op til 165 % er
efter klagernes opfattelse helt ude af proportion med nærområdet. Uanset
kommunens ønske om by-fortætning er det en meget grov forøgelse af bebyggelsesprocenten.
Klagerne klager desuden over, at de enkelte grundejere selv skal bære tabet,
som der påføres dem på baggrund af lokalplanen.
Klagerne gør også gældende, at borgerne kun havde mulighed for at klage i
2 uger, fordi borgerne ikke havde mulighed for at kommunikere med kommunen, i de 2 uger, hvor alle afholdt juleferie.
Klagerne bemærker endvidere, at det var borgmesteren, der styrede byrådsmødet, og selvbestaltet indførte en ny maximal højdebestemmelse på 20 m.
Ved interview af nogle byrådspolitikere blev det efter byrådsmødet konstateret, at ingen menige byrådsmedlemmer inden byrådsmødet havde fået besked om dette. Klagerne har desuden henvist til en videooptagelse fra byrådsmødet, hvor klagerne mener, at det fremgår, at flere byrådsmedlemmer
har været i tvivl om højden på det eksisterende byggeri, og det lokalplanen
givet mulighed for.
Klagerne finder herudover, at de af forvaltningen udarbejdede skyggestudier
viser, at de eksisterende bebyggelser på Vesterskovvej og Kastanievej vil
være udsat for skyggevirkninger, som er i strid med byggeloven og bygningsreglementet, særligt § 188, § 192 og § 195 om indblik og lysforhold.
Klagerne gør endelig gældende, at det i byggelovgivningen og bygningsreglementet kræves, at kommunalbestyrelsen skal fastlægge et niveauplan, for
hver af de tre høje blokke.
Kommunens bemærkninger
Kommunen bemærker, at byggeloven ikke indeholder regler om sådanne
forhold. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser erstatter desuden bestemmelserne i BR188, kapitel 8, om byggeret og helhedsvurdering,
jf. bygningsreglementets § 166.
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1. Planklagenævnets behandling af sagen
I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Carsten Munk8

Bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18).
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Hansen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Peter Buhl, Trine Eide, Kaj Frederiksen (suppleant), Henrik Høegh, Susanne Ogstrup, Philip HahnPetersen, Helle Søeberg, Henrik Stjernholm og Peter Thyssen.
3.2. Regler, som sagen er behandlet efter
Bekendtgørelse af miljøvurderingsloven af 20159 blev ophævet den 16. maj
2017 med ikrafttrædelse af miljøvurderingsloven af 2017.10 Ved klage over
afgørelser, som er truffet før den 16. maj 2017, finder bestemmelserne i den
tidligere miljøvurderingslov fortsat anvendelse, jf. § 57, stk. 2, i miljøvurderingsloven af 2017.11
Planklagenævnet antager, at det samme gør sig gældende for miljøvurderinger af planer og programmer, der var under tilvejebringelse før lovens
ikrafttræden, selvom den endelige vedtagelse af planerne er sket efter lovens
ikrafttræden, jf. § 57, stk. 3, i miljøvurderingsloven af 2017. Da planerne var
under tilvejebringelse, før den nye miljøvurderingslov trådte i kraft, skal
denne klagesag behandles efter miljøvurderingsloven af 2015.
3.3. Planklagenævnets kompetence og prøvelse
3.3.1. Generelt om Planklagenævnets kompetence
Afgørelser efter miljøvurderingsloven af 2015 kunne påklages efter de klageregler, der var fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet er
udarbejdet i henhold til, jf. § 16, stk. 1.
De planer, der er klaget over i denne sag, er udarbejdet i henhold til planloven, og miljøvurderingen kan derfor påklages til Planklagenævnet.
Planklagenævnet kan alene tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse
med en kommunes afgørelser efter planloven, jf. § 58, stk. 1, nr. 3, i planloven.12
Retlige spørgsmål omfatter alle spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden
af trufne afgørelser, herunder fortolkning eller forståelse af lovbestemmelser
samt overholdelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.
Det er et retligt spørgsmål, om planlovens og miljøvurderingslovens bestemmelser er overholdt i forbindelse med vedtagelsen af plangrundlaget,
herunder om mindstekravene efter miljøvurderingsloven er opfyldt.
Der er derimod ikke et retligt spørgsmål, om en plans indhold er hensigts9

Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
11 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
12 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer.
10
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mæssigt. Endvidere fastlægger miljøvurderingsloven ikke grænser for, hvad
myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller andre grunde,
men stiller alene krav til procedurerne og indholdet af grundlaget for beslutningerne forud for vedtagelse af planer omfattet af loven. Begrænsninger i
niveauet for tilladelige miljøpåvirkninger følger af anden lovgivning.
Planklagenævnet har ikke fundet anledning til at behandle klagepunktet om,
at klagefristen løb hen over juleferien, jf. afsnit 2.5.12, da dette ikke har
betydning for afgørelsen af denne sag.
3.3.2. Planernes hensigtsmæssighed
Klagerne har klaget over, at lokalplanen er helt ude af proportion med nærområdet og bymidtens karakter, at kommunen i stedet kunne have skabt et
hyggeligt og rart område, og at de enkelte grundejere selv skal bære tabet,
som de påføres på baggrund af lokalplanen, jf. afsnit 2.5.12. Klagepunkterne
vedrører ikke retlige forhold efter planloven, men planforslagets hensigtsmæssighed og spørgsmål om erstatning, og Planklagenævnet har derfor ikke
kompetence til at behandle disse spørgsmål.
3.3.3. Afvikling af byrådsmødet m.v.
Klagerne er kommet med en række bemærkninger vedrørende borgmesterens afvikling af byrådsmødet m.v., jf. afsnit 2.5.12. Disse forhold er ikke
reguleret af planloven, og Planklagenævnet har således ikke kompetence til
at behandle dette klagepunkt. Hvis klagerne finder, at disse forhold var i
strid med f.eks. kommunestyrelsesloven, kan klagerne henvende sig til Ankestyrelsen, tilsynet med kommunerne.
3.3.4. Forholdet til byggelovgivningen
Klagerne har gjort gældende, at de skyggevirkninger, som de eksisterende
bebyggelser på Vesterskovvej og Kastanievej vil blive udsat for, er i strid
med byggeloven og bygningsreglementet, jf. afsnit 2.5.12. Klagerne har
også gjort gældende, at det efter byggelovgivningen kræves, at der fastlægges et niveauplan for hver af de 3 blokke.
Der findes ikke regler i planloven om, at lokalplaner skal være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler til forebyggelse af skygge- og
indbliksgener. Der findes heller ikke regler om fastlæggelse af niveauplaner.
Planklagenævnet har således ikke kompetence til at behandle disse klagepunkter.
Nævnet henleder opmærksomheden på byggelovens § 9, hvoraf det følger,
at bygningsreglementets regler om forholdet mellem bebyggelsens højde og
dens afstand til bl.a. naboskel til sikring af tilfredsstillende bygningsafstande
og lysforhold ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende
forhold er fastsat bestemmelser i en lokalplan.
Hvis klageren fortsat mener, at lokalplanen er i strid med bygningslovgiv24 af 34

ningen, henviser Planklagenævnet klageren til at henvende sig til Nævnenes
Hus, Byggeklageenheden, som er rette instans efter byggelovgivningen.
3.3.5. Planklagenævnets prøvelse i den konkrete sag
I forbindelse med den konkrete sag har Planklagenævnet efterprøvet følgende:
1) Om planerne er vedtaget i overensstemmelse med reglerne om forudgående offentlighed, jf. afsnit 3.4.
2) Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, jf. afsnit 3.5.
3) Om miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering er
opfyldt i forhold til bl.a. visualiseringer, skyggekast og indbliksgener, jf. afsnit 3.6
4) Om kravene til visualiseringer i forbindelse med planer er overholdt,
jf. afsnit 3.7.
3.4. For sen inddragelse af offentligheden
3.4.1. Generelt om kravet om forudgående offentlighed
Klagerne har gjort gældende, at kommunen har mørklagt hele planlægningsforløbet og undladt at orientere borgerne i en bredere kreds, jf. afsnit 2.5.2.
Planklagenævnet forstår dette som en klage over, at offentligheden ikke er
blevet inddraget, før forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget.
Det fremgår af planlovens § 1, at loven bl.a. har som formål, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Dette princip
har bl.a. fundet udtryk i bestemmelsen i lovens § 23 c om forudgående offentlighed i forbindelse med forslag til ændringer af kommuneplanen.
En kommune skal således før udarbejdelsen af et forslag til ændring af en
kommuneplan indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c, stk. 1, medmindre ændringen er omfattet af
kommunens planstrategi.
Kommunen kan dog undlade at indkalde ideer og forslag ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, jf.
planlovens § 23 c, stk. 1, 3. pkt.
Om formålet med forudgående offentlighed fremgår det af vejledningen om
planloven af 199213, at bestemmelsen:
[…] skal sikre, at borgerne på et tidligt tidspunkt i planlægningsarbejdet får
mulighed for at debattere planlægningsmulighederne, fremsætte forslag og
derved give deres synspunkter til kende, før der er udarbejdet et planforslag, dvs. før planmyndigheden har lagt sig fast på en bestemt løsning. Reglerne om forudgående offentlighed medfører ikke indskrænkninger i borger13

Vejledning nr. 67 af 1. april 1992 om planloven.
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nes muligheder for at udtale sig senere, når et egentligt planforslag er udarbejdet.
Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen14, at der ”ved mindre ændringer” navnlig tænkes på ganske små rammeændringer foranlediget af et lokalplanforslag, som f.eks. mindre reguleringer af grænserne mellem områder med forskellige anvendelsesbestemmelser eller justeringer af bestemmelser om maksimal højde, bebyggelsesprocent m.v.
Efter praksis betragtes ændringer af anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanens rammedel som udgangspunkt ikke som mindre ændringer. Dog
kan mindre omfattende ændringer i arealanvendelsen foretages uden indkaldelse til idéer og forslag.
Der lægges desuden normalt vægt på størrelsen af det planlagte område,
omfanget af eventuelle eksisterende bebyggelsesmuligheder, og om der er
særlige planlægningsmæssige interesser eller hensyn.
3.4.2. Vurdering i forhold til kommuneplantillæg nr. 16-06
Med kommuneplantillægget ændres grænserne for kommuneplanramme
10.O.06, og kommuneplanramme 10.BE.11. Desuden oprettes et nyt rammeområde 10.B.16. Der sker desuden en ændring af etageantallet fra maksimalt 2,5 til 7 etager.
Lokalplanen omfatter et område på ca. 4.341 m2, som ligger midt i Skanderborg by i et område, hvor der tidligere har været sygehus.
Inden vedtagelsen af kommuneplantillægget udlagde kommuneplanramme
10.O.06 den største del af lokalplanområdet til offentlige formål. En mindre
del af lokalplanområdet var omfattet af kommuneplanramme 10.BE.11, som
udlagde området til blandet bolig og erhvervsformål. Det nye rammeområde
10.B.16. udlægger arealet til boligformål.
Ændringerne er ikke omfattet af en planstrategi tilvejebragt efter reglerne i
planlovens § 23 a.
Et flertal på 9 medlemmer (Peter Buhl, Trine Eide, Kaj Frederiksen, Philip
Hahn-Petersen, Henrik Høegh, Carsten Munk-Hansen, Susanne Ogstrup,
Henrik Stjernholm og Peter Thyssen) finder, at anvendelsesændringen fra
offentlige formål til boligformål ikke kan karakteriseres som en mindre ændring, der er undtaget af kravet om forudgående offentlighed. Planklagenævnet har lagt vægt på, at der for størstedelen af lokalplanområdet sker en
ændring i arealanvendelsen. Det påtænkte byggeri placeres desuden højt
midt i Skanderborg midtby, og området har hidtil været præget af lavere
14

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. maj 1991 til lovforslag nr. 76.
Bemærkningerne vedrørte § 22, stk. 2, 3. pkt., i planloven fra 1991, som svarer til den nugældende
bestemmelse i planlovens § 23 c, stk. 1, 3. pkt.
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byggeri. Nævnet finder, at de planlagte ændringer har en så væsentlig betydning for Skanderborg by, at borgerne på et tidligt tidspunkt i planlægningsarbejdet burde have haft mulighed for at debattere planlægningsmulighederne, fremsætte forslag og derved give deres synspunkter til kende, før
der blev udarbejdet et planforslag.
Den manglende indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelsen af
kommuneplantillæg nr. 16-06 er en så væsentlig mangel ved planproceduren, at den medfører, at kommuneplantillægget er ugyldigt og derfor må
ophæves. At der er afholdt borgermøde den 23. oktober 2017 ændrer ikke på
denne vurdering, idet der på dette tidspunkt var udarbejdet et konkret planforslag.
Uanset, at flertallet finder, at kommuneplantillægget må ophæves som følge
af manglende overholdelse af planlovens § 23 c, har nævnet fundet det hensigtsmæssigt at behandle klagepunkterne i forhold til miljørapporten for det
tilfælde, at kommunen beslutter at gennemføre forudgående offentlighed og
genvedtage planerne.
Et mindretal på 2 medlemmer (Ole Pilgaard Andersen og Helle Søeberg)
finder ikke, at der i den konkrete sag var krav om forudgående indkaldelse
af idéer og forslag. Mindretallet har herved lagt vægt på lokalplanområdets
begrænsede størrelse, og at der er tale om et område, som allerede er bebygget og i forvejen har bymæssig karakter, at der ligger anden beboelse rundt
om, at en (mindre) del af området i forvejen var udlagt til beboelse, og at der
er tale om et forholdsvis begrænset geografiks område. Nævnet lægger endvidere vægt på, at det fremgår af kommuneplan 2016, at området er udvalgt
til udviklingsområde.
3.5. Overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan
Klagerne gør gældende, at det er en fejl, at der ikke er overensstemmelse
mellem kommuneplantillægget og lokalplanen, jf. afsnit 2.5.3.
Det fremgår af planlovens § 13, stk. 1, at en lokalplan ikke må stride mod
kommuneplanen.
Ophævelsen af kommuneplantillæg nr. 16-06 som ugyldigt betyder, at lokalplan nr. 1121 strider mod kommuneplanen. Planklagenævnet finder derfor, at lokalplanen lider af en retlig mangel, der er så væsentlig, at lokalplanen er ugyldig.
Planklagenævnet bemærker, at der imidlertid ikke er noget til hinder for, at
en lokalplan muliggør et mindre byggeri end det, der fremgår af en kommuneplan eller kommuneplantillæg.
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3.6. Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan
3.6.1. Miljøvurderingsloven generelt
Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer planer og programmer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, som fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4, skal der efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1, udarbejdes
en miljøvurdering. Hvis planen fastlægger anvendelsen af mindre områder
på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal
der dog kun gennemføres en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af planen
må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.
Der skal endvidere udarbejdes en miljøvurdering af andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, hvis
myndigheden vurderer, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf.
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Derudover skal der gennemføres en
miljøvurdering, hvis planen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 2.
Kommunen har i miljøscreening fra marts-juni 2017 bemærket, at planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, punkt 10 b og 10 e, at
lokalplanområdet er et mindre område (§ 3, stk. 2), og at lokalplanforslaget
således kun skal miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen vurderede, at det projekt, som
planforslaget åbnede mulighed for vil medføre en væsentlig indvirkning på
miljøet, og planforslaget derfor skal miljøvurderes.
Planklagenævnet har ikke foretaget en prøvelse af henvisningen til bilagspunkterne eller af, hvorvidt der var en pligt til miljøvurdering.
En miljøvurdering skal gennemføres under udarbejdelsen af planen eller
programmet, og inden der træffes beslutning om den endelige godkendelse
eller vedtagelse, jf. miljøvurderingslovens § 6, 1. pkt.
Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenser foregår, mens planen stadig er under forberedelse og behandles politisk, dvs. før den er endeligt vedtaget. Miljøvurderingen indgår således i
beslutningsgrundlaget for det videre planlægningsarbejde i henseende til
miljøhensyn.
Planklagenævnet lægger i øvrigt til grund, at miljøvurderingen både omfatter kommuneplantillægget og lokalplanen, idet dette fremgår af overskriften
på miljørapporten.
3.6.2. Fastlæggelse af miljørapportens indhold (vindforhold mm.)
Vindforhold
Klagerne har anført, at det er en alvorlig fejl, at de i Skanderborg midtby,
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kendte, alvorlige og kritiske vindforhold ikke er belyst i miljøvurderingen,
jf. afsnit 2.5.4.
I udarbejdelsen af miljøvurderingen er første fase at fastlægge indholdet af
miljøvurderingen (afgrænsnings- eller scopingfase), jf. vejledning om miljøvurdering af planer og programmer.15 Det er i denne fase, at det afgøres,
hvilke oplysninger og hvilken viden der skal inddrages i arbejdet med miljøvurderingen. Der skal således foretages en nærmere afgrænsning af, hvilke
miljømæssige forhold, der især forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør
undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå
påvirkningens omfang og karakter.
En miljørapport skal fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde, jf.
§ 7, stk. 1. Loven kræver dermed oplysninger og vurderinger, som relaterer
sig til planens væsentlige indvirkninger på miljøet. Det er således ikke enhver indvirkning, f.eks. enhver nabogene, der skal indgå i miljørapporten og
dermed afgrænsningen.
Det fremgår af miljørapporten, at kommunen har vurderet, at miljørapporten
skal afgrænses til at omhandle planernes mulige konsekvenser for skyggekast og visuelle gener.
Planklagenævnet finder det umiddelbart tvivlsomt, at vindforhold som følge
af en plan kan udgøre en miljøpåvirkning i miljøvurderingslovens forstand,
og nævnet finder under alle omstændigheder ikke, at de konkrete vindforhold, som klageren har beskrevet, udgør en væsentlig påvirkning af miljøet
som følge af de vedtagne planforslag.
Byggelovgivningen og erstatning
Klagerne har også klaget over, at miljøvurderingen ikke indeholder en analyse af, på hvilke punkter den vedtagne lokalplan tilsidesætter de almindelige byggeretlige regler, og at miljøvurderingen ikke indeholder en sikring om
erstatning til de skadelidte grundejere som følge af projektet udførelse, jf.
afsnit 2.5.4.
Planklagenævnet finder ikke, at kommunen efter miljøvurderingsloven har
pligt til at foretage en analyse af lokalplanens forhold til de almindelige
byggeretlige regler, eller at miljørapporten bør indeholde en sikring om erstatning til eventuelle skadelidte grundejere, som følge af projektet udførelse. Planklagenævnet har lagt vægt på, at en miljørapport skal fastlægge,
beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af
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planernes gennemførelse.
Planklagenævnet kan på den baggrund ikke give medhold i disse klagepunkter.
3.6.3. Skyggevirkninger
Klagerne gør gældende, at kommunen ikke har foretaget tilstrækkelige undersøgelser af lysforhold, herunder af værdiforringelse som følge af lysforhold, og at de udarbejdede skyggestudier viser, at eksisterende bebyggelser
på Vesterskovvej og Kastanievej vil blive udsat for meget væsentlig skyggevirkning, jf. afsnit 2.5.5.
Efter Planklagenævnets opfattelse er der ikke efter miljøvurderingsloven et
krav om, at der skal foretages en undersøgelse af de mulige værditab for
ejerne i området som følge af skyggevirkninger.
Kommunen har valgt at lave en vurdering i miljørapporten af selve skyggegenerne for beboerne i området som følge af det planlagte projekt. Det kan
ikke på forhånd udelukkes, at skyggepåvirkninger efter omstændighederne
kan være en sådan påvirkning, f.eks. af befolkningen og/eller menneskers
sundhed, jf. bilag 1, litra f, at det skal behandles i en miljørapport. Vurderingen er desuden allerede foretaget. Planklagenævnet har derfor ikke fundet
anledning til at foretage en nærmere vurdering af, om der i den konkrete sag
var krav efter miljøvurderingsloven om at medtage en vurdering af skyggepåvirkningerne af det planlagte projekt i miljørapporten.
Planklagenævnet finder, at de skyggediagrammer, der er udarbejdet, generelt er egnede til at illustrere skyggevirkninger af byggeri. Nævnet bemærker, at skyggediagrammerne er misvisende i forhold til planforslagene, idet
disse muliggjorde bygninger, som var henholdsvis 1,7 m (6 etager) og 2,5 m
(7 etager) højere end det, som fremgik af skyggediagrammerne.
Planklagenævnet er dog ikke af den opfattelse, at dette bør medføre ophævelse af kommuneplantillæg og/eller lokalplan. Nævnet har herved lagt vægt
på, at byrådet var opmærksom på denne problemstilling i forbindelse med
vedtagelsen af planforslagene. Nævnet finder desuden, at byrådet ud fra de
udarbejdede skyggediagrammer sammenholdt med oplysningerne om fejlen
i forhold til højderne har kunnet få et tilstrækkeligt indtryk af skyggevirkningerne af planerne. Det forhold, at byrådet vedtog en ændring af lokalplanen i forhold til bygningshøjderne, understøtter også, at byrådet rent faktisk
har foretaget en vurdering ud fra de korrigerede oplysninger om højder.
Klagerne har desuden klaget over, at der vil opstå meget væsentlige skyggevirkninger. Dette fremgår imidlertid også af skyggediagrammerne og teksten i miljørapporten. Som nævnt ovenfor indeholder miljøvurderingsloven
alene processuelle regler og fastlægger således ikke nogle grænser for, hvad
der kan vedtages i en plan.
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Planklagenævnet finder, at kommunen i tilstrækkelig grad har vurderet
skyggevirkningerne af projektet, og nævnet kan således ikke give medhold i
klagepunktet.
3.6.4. Indbliksgener
Klagerne har også gjort gældende, at kommunen ikke har foretaget tilstrækkelige undersøgelser af indblik, jf. afsnit 2.5.6.
Kommunen har valgt at lave en vurdering i miljørapporten af indbliksgenerne for beboerne i området som følge af det planlagte projekt. Det kan ikke
på forhånd udelukkes, at indbliksgener efter omstændighederne kan være en
sådan påvirkning, f.eks. af befolkningen og/eller menneskers sundhed, jf.
bilag 1, litra f, at det skal behandles i en miljørapport. Vurderingen er desuden allerede foretaget. Planklagenævnet har derfor ikke fundet anledning til
at foretage en nærmere vurdering af, om der i den konkrete sag var krav
efter miljøvurderingsloven om at medtage en vurdering af indbliksgener
som følge af det planlagte projekt i miljørapporten.
Indbliksgener fra byggeriet er i miljørapporten, s. 36-38, illustreret ved luftfotos fra 5. og 6. etage fra det punkt, hvor den nordligste bygning forventes
at slutte. Kommunen har under klagesagen oplyst, at dette punkt er det højest beliggende i lokalplanområdet.
Der er således ikke foretaget luftfotos fra 7 etage, som er det maksimale
etageantal efter kommuneplantillægget, ligesom der ikke er taget luftfotos i
alle retninger, herunder mod karré-bebyggelserne øst for lokalplanområdet.
Planklagenævnet finder ikke, at der er krav efter miljøvurderingsloven om,
at der skal laves luftfotos i alle retninger og/eller fra alle positioner. Kommunen kan udvælge enkelte retninger og positioner, som kommunen finder
illustrative. Til gengæld skal kommunen i selve teksten forholde sig til alle
de væsentlige miljøpåvirkninger af f.eks. befolkningen/menneskers sundhed, der vil kunne forekomme som følge af indbliksgenerne.
Planklagenævnet vurderer, at de medtagne luftfotos og vurderingen af indbliksgenerne er tilstrækkelige til at belyse eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger, jf. miljøvurderingsloven. Nævnet har lagt vægt på, at det i miljørapporten er vurderet, at der samlet set for nogle boliger vil opleves væsentlige indbliksgener, og at hvis væsentlige indbliksgener skal undgås, kan
byggeriet højst være i 3-4 etager. Det har således stået klart for beslutningstagerne, at der vil forekomme væsentlige indbliksgener.
3.6.5. Øvrige visuelle gener
Klagerne gør gældende, at visualiseringerne af den bygningsmasse, der kan
opføres efter lokalplanforslaget, er misvisende, jf. afsnit 2.5.7.
En miljørapport skal fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væ31 af 34

sentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde, jf.
§ 7, stk. 1.
De oplysninger, som skal indgå i en miljørapport, er efter miljøvurderingslovens bilag 1 bl.a. den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser,
samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem
ovenstående faktorer, jf. bilag 1, litra f.
Der er således som nævnt ovenfor ikke efter miljøvurderingsloven en pligt
til at vurdere enhver nabogene i forbindelse med et byggeri.
Planklagenævnet er af den opfattelse, at der som udgangspunkt ikke efter
miljøvurderingsloven en pligt til at beskrive den visuelle påvirkning af et
påtænkt byggeri i sig selv eller i sammenhæng med det omkringliggende
byggeri, herunder om det fremstår dominerende i forhold til omgivelserne.
Det kan dog være relevant, hvis byggeriet har en sandsynlig væsentlig indvirkning på arkitektonisk arv.
I denne sag vil opførelsen ske i nærheden af sundhedshuset (det tidligere
sygehus) og Vesterskovvej 4A (den tidligere epidemibygning), som i dag er
midlertidige flygtningeboliger, og som begge er registreret med en SAVEbevaringsværdi på 4, det vil sige middel bevaringsværdi.
Et enstemmigt Planklagenævn finder ikke, at opførelse af det planlagte byggeri i nærheden af sundhedshuset og den tidligere epidemibygning udgør en
væsentlig påvirkning af ”arkitektonisk arv” i miljøvurderingslovens forstand. Nævnet lægger vægt på, at der alene er tale om bygninger med en
registreret bevaringsværdi på 4, og at der er en afstand mellem sundhedshuset og det påtænkte byggeri på ca. 10 m og en afstand mellem den tidligere
epidemibygning og det påtænkte byggeri på over 5 m. Der var således ikke
pligt til at foretage en nærmere vurdering af den visuelle påvirkning.
Nævnet finder allerede af den grund ikke, at valget af metode til at illustrere
den visuelle påvirkning eller de konstaterede fejl i forhold til højder vil kunne være i strid med miljøvurderingsloven.
3.7. Generelle krav til visualiseringer
Klagerne gør gældende, at visualiseringerne af den bygningsmasse, der kan
opføres efter lokalplanforslaget, er misvisende, jf. afsnit 2.5.7. Klagerne
finder desuden, at kommunen burde have benyttet en anden metode til visualiseringerne.
Planklagenævnet antager, at visualiseringerne i miljørapporten ikke kun har
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indgået i miljøvurderingen, men at de også har haft en mere generel betydning efter planloven som et bidrag i offentlighedsfasen og den efterfølgende
beslutningsproces. Nævnet har derfor også foretaget en vurdering af, om
visualiseringerne opfyldte almindelige krav til visualiseringer i eller i tilknytning til planforslag.
I den forbindelse bemærker nævnet, at der ikke er et krav efter planloven
om, at der skal udarbejdes visualiseringer i forbindelse med planforslag. Der
er herunder efter nævnets praksis ikke noget krav om, at eventuelle visualiseringer skal vise det største byggeri, som er muligt efter planforslaget.
Kommunens/bygherrens visualisering skal dog være gennemarbejdet og så
vidt muligt renset for fejlkilder. Herunder skal den forklarende tekst være
retvisende i forhold til det illustrerede. Endvidere bør eventuelle usikkerheder og unøjagtigheder ved visualiseringen oplyses i forbindelse med visualiseringen. En fejlagtig visualisering, der må antages at have haft afgørende
betydning for planbeslutningen, vil efter omstændighederne kunne medføre,
at planvedtagelsen må anses for ugyldig.
Et enstemmigt Planklagenævn finder, at der ikke er noget krav om benyttelse af en bestemt metode, så længe metoden er egnet til at give et tilstrækkeligt indtryk af det påtænkte byggeri i forhold til det formål, som visualiseringerne konkret har.
Planklagenævnet finder ikke, at det er en retlig mangel i forbindelse med
vedtagelsen af et planforslag at benytte den metode, som kommunen har
benyttet.
Nævnet er dog af den opfattelse, at den forklarende tekst ikke var retvisende, idet der var angivet forkerte højder. Nævnet finder, at dette var en retlig
mangel. Nævnet finder imidlertid ikke, at dette i sig selv bør medføre, at
planen er ugyldig. Nævnet har konkret lagt vægt på, at fejlen blev opdaget
under plansagens behandling, og at byrådet således var bekendt med dette i
forbindelse med vedtagelsen af planen. Lokalplanen er således ikke vedtaget
på et forkert grundlag. I forhold til offentligheden har nævnet lagt vægt på,
at den endelig vedtagne lokalplan angiver omtrent samme højde som det,
der er illustreret (ifølge den endelige lokalplan maks. højde på 20 m + tagkasse på 2 m på alle 3 bygninger; ifølge illustrationen 21,3 m for 6 etager og
24,5 m for 7 etager).
3.8. Planklagenævnets afgørelse
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljørapporten.
Planklagenævnet ophæver vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 16-06 til
kommuneplan 2016 og lokalplan nr. 1121, Etageboliger ved Vesterskovvej.
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Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 4, stk. 2, i lov om Planklagenævnet.16
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3,
stk. 4, i lov om Planklagenævnet.
Planklagenævnet gør opmærksom på, at såfremt kommunen vedtager et nyt
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som muliggør det samme som
kommuneplantillæg nr. 16-06 og lokalplan nr. 1121, og forholdene i området i øvrigt ikke har ændret sig, vil kommunen kunne træffe en tilsvarende
afgørelse om miljøvurdering af planerne.
4. Gebyr
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til indbetalerens NemKonto.
5. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Skanderborg Kommune samt for klagerne og disses repræsentant, J.nr. 13-94435 HHF/SEKR, via klageportalen
og e-Boks. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen via e-Boks.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Carsten Munk-Hansen
Formand
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