14. september 2021

KP21 bemærkninger til høringssvar
OBS: Høringssvar kan ses ved at klikke på de blå, indlejrede links.

Nr.
1

Afsender + Adresser
Grundejerforeningen Søbyen,
Skanderborg

Referat af indhold i høringssvaret
Ønsker bynær park på areal mellem Sølundstien og
regnvandsbassin.

2

Benny Linnet Bøttkjær,
Søvejen 28, Stilling

3

Peter Hald,
Ryesgade 45, Ry

Gør opmærksom på at Miljøstyrelsens bekendtgørelser
vedr. færdsel og ophold i privat skov skal efterleves til
trods for at KP21 udpeger arealet til naturområde med
mulighed for stiforbindelser og ophold.
Ønsker en grænse for areal, der må anvendes til
juletræer af hensyn til biodiversitet, vildtliv og miljø.

4

Nicolaj Løgsted,
Vessø Have 19, Ry

Ønsker ikke byggeri på marken mellem Vessø Have og
Vessø pga. gravhøje, natur, dyr og rekreative forhold.

5

Thomas Fangel Barker,
Vessø Have 17, Ry

6

Rita Vinding Hvass,
Thorsvej 36, Ry

Ønsker ikke byggeri på marken mellem Vessø Have og
Vessø pga. gravhøje, natur, dyr og rekreative forhold.
Mener at Ry har vækstet nok, og at andre interesser
bør vægte højere.
Ønsker flere ældreboliger i Ry, fx ved Lynghovedvej
eller Brunhøjvej.

7

Karen Aagaard Rasmussen,
Hjelmslevvej 6, Foerlev

8

Aarhus Stift

9

HTP Entreprenørservice,
Mortensgade 21, Farsø

10

Energistyrelsen

11

Mikkel Schack Frederiksen m.fl.
Møllegade 109 /111 & Vestergade
106, Skanderborg
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Administrationens bemærkninger til Byrådet
Tilføjes ifm. endelig vedtagelse af KP21

Tema
Natur og grønne
områder
Kvalitet i byerne
Natur og grønne
områder
Natur og grønne
områder
Boligudvikling
Natur og grønne
områder
Kvalitet i byerne
Boligudvikling
Natur og grønne
områder
Boligudvikling

Ønsker ikke vindmøller ved Foerlev, og mener, at de
eksisterende møller i området bør skrottes. Henviser
til Debatoplæg om vindmølleplan.
Ingen konkrete bemærkninger, men ønsker
inddragelse ved videre planlægning.
Ønsker at bygge rækkehuse på Silkeborgvej 69, Laven.
Ønsker etageantal hævet til 2 etager.

Klima og
Bæredygtighed

Gør opmærksom på, at der er givet tilladelse til
geotermi i et område, der delvist dækker Skanderborg
Kommune.
Ønsker området ved Møllegade, Vroldvej og
Vestergade omdannet via helhedsplan. Frygter at blive
forbigået af øvrige investorer. Har flere konkrete
bekymringer angående trafik, støjgener mv.

Klima og
Bæredygtighed
Tekniske anlæg
Boligudvikling

Kulturmiljøer
Boligudvikling
Landsbyer

14. september 2021
12 Karsten Lynggaard,
Frodesvej 5, Stilling

Ønsker kun Gram Skov udpeget som rekreativt
område, hvis det indebærer kompensation fra
Skanderborg Kommune.
Gør opmærksom på en station for
vedligeholdelsesmateriel mv. Herfra kan forekomme
støj i miljøklasse 6-7.
Ønsker arealer syd for Stjær medtaget i KP21, og
henviser til fremsendt materiale samt til Region
Midtjyllands frigivelse af grusgravsarealer nærmest
byen.
Ønsker areal i den nordlige del af Tebstrup udstykket
til parcelhuse.

Natur og grønne
områder

Boligudvikling
Kvalitet i byerne
Natur og grønne
områder
Boligudvikling

13

BaneDanmark

14

Finn Ramsgaard m.fl.

15

Inge og Sven-Aage Randløv,
Tebstrupvej 6, Tebstrup

16

Skanderborg Petanqueforening,
Almuevej 1, Vrold.

Ønsker ikke område ved de gl. boldbaner i Vrold
udlagt til boligformål. Henviser til de mange
forskellige anvendelser af arealet, der er i dag.

17

Joan og Torben Krogh Hansen,
Nørregade 8, Låsby
Bilag A
Bilag B

Ønsker deres ejendom Nørregade 8 i Låsby udlagt til
boligformål.

18

Anne Mie Bergmann,
Rye Mølle Søvej 39, Ry

19

Stilling-Gram Borgerforening,
Kærgårdsvej 27, Stilling-Gram

Ønsker mulighed for randbebyggelse i område 50.C.03
Kyhnsvej og P Steffensens Vej i Ry udtaget af hensyn
til områdets placering tæt på Gudenåen.
Er overordnet glade for dialog, der har ligget til grund
for fortællingen om Stilling-Gram. Flere så gerne lidt
lavere byggeri i midtbyen, men der er tilfredshed med
de muligheder for fornyelse, der er indarbejdet. Hæfter
sig ved den grønne struktur som element i den gode
by, samt fokus på mødesteder for unge.
Ønsker eksisterende erhvervsområde ved Engangsvej i
Galten-Skovby ændret til blandet bolig og
erhvervsformål.

Kvalitet i byen
Natur og grønne
områder
Kvalitet i byen
Natur og grønne
områder

Bilag A
20

Engvangsvej 47 Aps v. Thomas
Søberg,
Engvangsvej 33, Galten-Skovby

Erhvervsudvikling
Boligudvikling

Boligudvikling
Landsbyer

Boligudvikling

Bilag A
Bilag B
21

Nabogruppen, 12 husstande fra
Stilling,
Århusvej 16-26, Stilling

Er glade for dialog og udkast til KP21, men ønsker
fortsat en lavere bebyggelse i området omkring
Århusvej.

Kvalitet i byen

22

Trine Krab Kokholm m.fl,
Vroldvej 79, Vrold

Glæder sig over at KP21 styrker kommunens fortælling
ved at synliggørelse de grønne strukturer. Støtter op
om udpegningen af Vrold Skov som rekreativt område.
Mener, at udpegningen bidrager positivt ift. den

Natur og grønne
områder
Kvalitet i byerne
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23
24

Karin Martine Nordmand,
Æblehaven 31, Hørning
Jens Bruun,
Rønhøjs Ager 14, Odder
Bilag A

25

Sweco Danmark A/S
Bilag A
Bilag B

26

Liselotte Bossen,
Bragesvej 11, Stilling

eksisterende trafikbelastning på Vroldvej, fremfor hvis
arealet blev udbygget med boliger eller erhverv.
Ønsker en ny petanquebane i Hørning, da den
eksisterende bane forsvinder pga. halbyggeri.
Foreslår en kommunal bosætningskonsulent med
fokus på bæredygtighed.
Foreslår at lokalplaner har fokus på bæredygtighed og
verdensmål.
Har forskellige forslag til kommunale udbud med
fokus på bæredygtighed og verdensmål.
Fremsender projektmateriale for boligbyggeri på to
placeringer:
Århusvej 26 i Stilling, 6 lejligheder og 3 town houses i
op til 3 plan, bb% 70.
Skanderborgvej 8-10 i Hørning, 30 lejligheder i 3 plan,
bb% 75.
Gør opmærksom på at 13.R.09, går ind over private
grundes haver.

Kvalitet i byen
Boligudvikling
Klima og
bæredygtighed

Boligudvikling

Natur og grønne
områder

Bilag A
27

NODO Arkitekter Aps
Bilag A

Ønsker bestemmelser i rammeområde 10.B.19
omformuleret, pga. bekymring for konflikt med senere
lokalplanlægning.

Boligudvikling

28

Velas
Bilag A
Bilag B
Bilag C
Bilag D
Bilag E
Bilag F

Ønsker at udstykke grund ved Søvej 10, Alling.
Henviser til tidligere tilladelse fra Fredningsnævn og
Århus Amtskommune.

Landsbyer

29

Salten Langsø Skovadministration

Boligudvikling
Natur og grønne
områder

30

FoZ Arkitekter

Ønsker ikke nyt boligområde ved Hjarsbækvej i Gl.
Rye. Henviser til Århus Amts Regionplan 1997, hvor
grænsen for byudvikling gik ved Nylund Planteskole.
Henviser til øvrigt høringssvar vedr. stilleområde ved
Salten Langsø, samt status fra tidligere regionplaner
som nationalt naturområde med ekstensiv
publikumsbenyttelse, der allerede nu vurderes
udfordret.
Ønsker mulighed for at opføre 24 lejligheder i 2-4
etager, bb% 99, på ejendommen Vestergade 119,
Skanderborg.
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Boligudvikling
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31 Coop Danmark A/S

32

Jakob Holmer Sehested,
Hørslevvej 6, Galten.
Bilag A
Bilag B

33

Henrik Adam Staunskjær pva.
Henning Dam, Bjergvej 17, Hvolbæk

34

Margit Jensen,
Skovparken 7, Galten

35

Energinet Eltransmission
Bilag A

36

Folkeoplysningsudvalget

37

Xenia,
Låsby st.

38

Martin Precht Nielsen,
Bragesvej 12, Skanderborg.

39

Skanderborg Forsyning
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Kan ikke acceptere at bb% i område 10.C.10 ændres fra
180 til 135, samt at maks. etageantal ændres fra 7
etager til 4,5 nedtrappende til 2 etager mod søen. Er
dog enige i, at der ikke skal etableres et højhus på 14
etager. Henviser til Lille Nyhavn, hvor der er
muliggjort 5 etager og bb% på 200.
Ønsker at rammeområde 31.BE.01 i Skovby udvides
med mulighed for tæt-lav bebyggelse, særligt
ældrevenlige dobbelthuse. Der er medsendt
projektforslag for matriklerne 2s, 2c og 2g, Skovby By,
Skovby.

Boligudvikling

Gør indsigelse mod ændring af landsbyafgrænsning
fsva. ejendommen Bjergvej 17, Hvolbæk pga. en
forventning om øget beskatning ifm. salg.
Støtter op om Jakob Holmer Sehesteds forslag for
etableringen af ældrevenlige tæt-lav boliger i Skovby
(høringssvar 32).
Gør opmærksom på at kommuneplanen skal indeholde
visning af eltransmissionsanlæg i et oversigtskort.
Har konkrete bemærkninger til korrekte benævnelser i
retningslinjerne 7.2 og 7.6.
Gør opmærksom på sikkerhedsafstande til elanlæg,
der skal indarbejdes i retningslinjerne.
Gør opmærksom på potentielle konflikter mellem
eksisterende elanlæg og kommuneplanrammer.
Ønsker at folkeoplysende foreningsliv indgår når
kommunen planlægger nye boligarealer og faciliteter.
Mener at repræsentere øvrige beboere i Låsby st.
Ønsker at den kommende station i Låsby får et andet
navn, da det kommer i karambolage med landsbyen
Låsby st.
Gør opmærksom på, at det eksisterende grønne
område ikke er indtegnet korrekt, og ønsker at den
gennemgås igen med henblik på de nuværende
forhold.
Ønsker retningslinjer for ikke kun håndtering af
klimavand, men også servicemålvand, samt en række
præciseringer i forhold til håndtering af regnvand
(klima- og servicemålvand). Påpeget særligt behovet
for vandhåndteringsplaner, der tager højde for den
øgede urbanisering, som kommuneplanen giver
mulighed for.
Ønsker forsyningens renseanlæg og pumpestationer
o.lign. udlagt i rammeområder for Tekniske anlæg og
udpeget som produktionserhverv med tilhørende

Landsbyer

Boligudvikling

Boligudvikling
Tekniske anlæg

Kvalitet i byen
Landsbyer
Trafik
Natur og grønne
områder
Tekniske anlæg
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40

Michael Mose,
Østergårds Alle 135, Hørning.

41
42

Rene Nielsen,
Kælvervej 1, Galten-Skovby
ErhvervSkanderborg

43

Fabulas A/S

44

Ole Wadsholt,
Landsbyvænget 34 A, Herskind

45

Fabulas A/S
Bilag A

46

Joakim Hollenbo Westergaard,
Vestergårds Alle 82, Hørning

47

Grundejerforeningen Almuevej
Vrold

48

Bolig- og Planstyrelsen
Bilag A
Bilag B
Bilag C
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konsekvenszoner i lighed med anden kritisk
infrastruktur og større produktionsvirksomheder.
Ønsker et samlingssted i Hørning, mere specifikt på
Torvet, alternativt på Bakkeskolen. Må gerne minde
om Torvehallerne ved Ry.
Ønsker udbedring af badebroen på Hørning Strand.
Ønsker at Fregerslev Stadion fortsat vil være rekreativt
formål når der oprettes nye idrætsarealer ved den nye
skole.
Ønsker at Bakkeskolen fremadrettet skal bruges til
formål, der kommer byen til gode, fremfor boliger.
Støtter op om Jakob Holmer Sehesteds forslag om
etablering af ældrevenlige tæt-lav boliger i Skovby.
Ønsker en ”fortælling om en samlet stærk
erhvervskommune” indarbejdet i KP21.
Opfordrer til at inkludere en
erhvervslokaliseringsstrategi i kommuneplanen.
Henviser til det netop afsluttede § 17.4-udvalg om
Erhverv og Turisme.
Ønsker rammeområde 16.B.11, Voerladegård udvidet
med yderligere areal svarende til matrikel 3f, mhp.
fremtidig lokalplanlægning for boliger, herunder
bofællesskab.
Gør indsigelse mod at området syd for Langelinie og
vest for Præstbrovej i Herskind ændres til fremtidig
landzone, da det menes at være imod miljølovens
hensigt.
Gør opmærksom på, at fortællingen om AlkenSvejstrup-Bjedstrup-distriktet bør omtale Fabulas’
ønskede projekt som et ”generationsfællesskab”.
Gør opmærksom på at den politiske beslutning om
selvsamme er gengivet med forkert ordlyd.
Ønsker mere fokus på byudviklingen af Hørning, som
menes at være underprioriteret sammenlignet med
andre byer – særligt ift. torvemiljø, bademuligheder,
kultur og ungdomsliv.
Gør indsigelse mod to nye boligområder, hhv. 11.B.04
Sydvest for Vrold Tværvej samt 11.B.06 Boldbanerne.
For begge arealer går indsigelsen på ønske om at
bevare områdets karakter af grønt frirum. For 11.B.04
tillige et ønske om at undgå vejadgang via Almuevej,
der fungerer som privat fællesvej.
Har ikke indsigelser til kommuneplanen, på betingelse
af at der tilrettes jf. aftalenotat fra løbende drøftelser
med administrationen.

Kvalitet i byen

Boligudvikling
Erhvervsudvikling
Fortællinger

Boligudvikling

Boligudvikling

Fortællinger

Kvalitet i byen

Boligudvikling
Kvalitet i byerne

-
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49

Beboere i Vrold – 96 underskrifter

50

Aakjær Landinspektør
Bilag A

51

Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg lokalafdeling

52

Storring-Stjærs Borgerforening,
Storring-Stjær Menighedsråd,
Stjær Boldklub og Borgergruppen
Storring Stjær i Udvikling

Ønsker ikke boligbebyggelse i rammeområde 11.B.04,
og henviser til områdets nuværende brug til rekreativt
frirum, petanque, festival mv. Der henvises også til
bekymring for trafikbetjening via Almuevej.
Alternativt kunne en kombination af rekreativt og
boligformål være en mulighed.
Ønsker ejendommene Høvervej 36 og Ryvej 102,
Høver udlagt i nyt rammeområde med mulighed for
tæt-lav boliger i 1-1½ plan.
Er positive over for arbejdet med de grønne strukturer,
at skovene indgår i disse strukturer og at de grønne
forbindelser mellem naturområderne styrkes.
Efterspørger at kommende kommuneplantillæg for
trailcenter ved Fælleden redegør for anlæg af spor til
mountianbike og heste i Anebjerg Skov samt den
virkning disse spor har på den daglige brug af skoven
som nærrekreative område, som beboerne i Anebjerg,
Højgvangen, Stilling-Gram og Fruering allerede har af
skoven.
Forholder sig skeptisk til muligt jorddeponi i Vrold
Skov og påpeger, at det er i modstrid med udpegning
af naturområde og rekreative formål.
Fremsender egen version af Fortællingen om Stjærdistriktet.

Boligudvikling
Kvalitet i byen

Ønsker ikke udbygning mod nord i Jaungyde, men
foretrækker udvikling inden for eksisterende
landsbyafgrænsning. Frygter at nyt område vil blive
isoleret fra byen. Henviser til trafikale udfordringer på
Tulstrupvej og kapacitetsudfordringer i skoledistriktet.
Støtter op om Jakob Holmer Sehested forslag for
etableringen af ældrevenlige tæt-lav boliger i Skovby.

Boligudvikling
Landsbyer
Trafik

Ønsker ikke udbygning mod nord i Jaungyde, men
foretrækker udvikling inden for eksisterende
landsbyafgrænsning. Frygter at nyt område vil blive
isoleret fra byen. Henviser til trafikale udfordringer på
Tulstrupvej og kapacitetsudfordringer i skoledistriktet.
Gør opmærksom på at Skanderborg Kommunes
nuværende udpegning af naturområder, der
indeholder dobbeltudpegninger, kan vise sig at stride

Boligudvikling
Landsbyer
Trafik

Boligudvikling
Landsbyer
Natur og grønne
områder
Kvalitet i byerne

Fortællinger

Bilag A
Bilag B
53

Karsten Krogh Corydon,
Gildebakken 5, Jaungyde

54

Jette Balle,
Ligustervej 29, Galten-Skovby

55

Navne adresse beskyttet, Ry

56

Miljøstyrelsen
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Boligudvikling

Natur og grønne
områder
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57

Frida Krogh Corydon,
Østre Havnepark 3, Aalborg.

58

Partiforeningen Socialdemokratiet,
Leo Hansen

59

Foreningen Ry Svømmehal m.fl., Ry

60

Jørn Hansen,
Århusvej 208, Galten-Skovby

61

Tina Christie Fleischer,
Møllegade 18, Skanderborg

62

Lars Brovn Rasmussen,
Johannelunden 15, Virring

63

Steffen Terp Thomsen,
Tordenskjoldsgade 8, Århus N
Bilag A

64

Lærkeparken, 135 husstande i
Stilling-Gram

65

Frede Højgaard,
Bytorvet 28, Ry

66

Kristian Søberg,
Hørslevvej 110/127, Harlev J
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imod de nationale interesser. Miljøstyrelsens
bemærkninger er ikke en indsigelse, men der kan vise
sig behov for tilretning på baggrund af videre dialog.
Ønsker ikke udbygning mod nord i Jaungyde, men
foretrækker udvikling inden for eksisterende
landsbyafgrænsning. Frygter at nyt område vil blive
isoleret fra byen. Henviser til trafikale udfordringer på
Tulstrupvej og kapacitetsudfordringer i skoledistriktet.
Mener at Skanderborg Kommune skal være en aktiv
spiller ifm. busplanlægning. Behov for at skabe stabile
vækstvilkår. Øget indbyggertal skaber også øget behov
for fritidsaktiviteter, ungdomsarbejde, aftenskoler mv.
Fokus på en voksende andel af ældre med særlige
boligbehov. Skanderborg-Stilling: Næste skridt i
udbygning er Fruering/Virring. Fokus på grønne
trafikløsninger, byfortætning og gode vilkår for
handelslivet.
Herskind: Landsbyerne skal have opmærksomhed,
selvom der ikke bor mange indbyggere. Kan være
svært at bevare landsbyprofil, udvikling må ske i
samarbejde med lokale.
Ønsker en svømmehal i Ry placeret ved Ry-hallerne og
den kommende skole. Henviser til foreningens
hidtidige arbejde på projektet.
Ønsker at erhvervsområderne omkring Klank
(30.E.08) udbygges, så der ikke længere er boliger i
området.
Mener ikke at de grønne intentioner i kommuneplanen
kommer til udtryk i virkeligheden. Ønsker mere grønt i
Skanderborg, og lavere byggeri.
Ønsker trafikale forbedringer langs Hovedgaden i
Virring, da de ikke er fulgt med udbygningen.
Bakker op om sti gennem Pilbrodalen.
Gør opmærksom på en udstykningstilladelse på
ejendommen Ringvej 10c, Alling, som ønskes nævnt
specifikt i bestemmelserne til ramme LB.03.BE.03.
Glæder sig udpegningen af Gram Skov som rekreativt
område, fordi skoven har stort dyreliv og rekreativ
værdi for hele byen. Ønsker at store træer bevares.
Bakker op om kommuneplanens intentioner for
byfortætning, og ønsker ejendommen Siim Bygade 141
ændret fra erhverv til boligformål med henblik på
netop byfortætning. Oplyser, at ønsket tidligere er
blevet afslået, men håber på ny behandling.
Ønsker et større areal øst for Skovby medtaget i KP21
til hhv. boligformål, rekreative formål, offentlig service

Boligudvikling
Landsbyer
Trafik
Fortællinger
Trafik
Landsbyer

Kvalitet i byen
Erhvervsudvikling
Kvalitet i byen
Natur og grønne
områder
Kvalitet i byen
Trafik
Landsbyer

Natur og grønne
områder
Kvalitet i byerne
Boligudvikling

Boligudvikling

14. september 2021
Bilag A
Bilag B
67

Darly Eglin,
Lundhøjvej 21, Ry.

68

John Arne Laursen Invest,
Horsensvej 79, Tebstrup

69

John Arne Laursen,
Horsensvej 79, Tebstrup

70

John Arne Laursen,
Horsensvej 79, Tebstrup

71

Kurt og Tove Nielsen m.fl.,
Banegårdsvej 65-73, Skanderborg

72

Jens H. Johnsen,
Rosenparken 4, Galten-Skovby

73

Borgerforeningen i Gl. Rye

74

Bendt Nielsen,
Emborgvej 92, Skanderborg
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mv. inkl. vejanlæg til aflastning af eksisterende trafik
gennem Skovby.

Ønsker at eget areal, Lundhøjvej 21, medgår i en evt.
helhedsplanlægning for området sydøst for Ry ved
Vessø Have.
Ønsker ikke Vrold Skov udlagt til rekreativ ramme, da
der fortsat afsøges muligheder for byggeri i området.
Ønsker derudover mulighed for boliger på areal
nærmest Vroldvej.
Ønsker ikke areal ved Kattrupvej udpeget til potentiel
natur.

Boligudvikling

Ønsker ikke areal i en afstand af 150 meter fra sin
ejendom beliggende Kattrupvej 20 udpeget til
potentiel natur eller potentiel økologisk forbindelse.
Ønsker en mere kontrolleret byfortætning med fokus
på kvalitet og bæredygtighed. Ønsker klar procedure
for denne slags projekter indarbejdet i KP21.
Ønsker at mulighed for placering af parkeringspladser
ved nybyggeri udgår af retningslinje 1.9. Ønsker
beboerparkeringslicens i særlige områder, herunder
Stationsområdet.
Ønsker en udviklingsplan for Galten-Skovby, der
understøttes af nødvendige investeringer, og med
sammenhæng til ny station ved jernbanen, samt af en
designmanual.
Mener ikke, at der er blevet tilført nok midler til anlæg
og byfornyelse i Galten-Skovby siden
kommunesammenlægningen.
Ønsker en gradvis udbygning i Gl. Rye på 4-5 boliger
pr. år frem mod 2045.
Ønsker at udbygning ved Hjarsbækvej revurderes.
Ønsker blandede lejer/andel/ejerboliger.
Søger en placering af et fælleshus/forsamlingshus.
Gør opmærksom på en række trafikale udfordringer og
ønsker for fremtidige stier, veje osv.
Ønsker en bevarende lokalplan for Gl. Ryes gamle
bydel.
Ønsker fokus på grønne og rekreative områder som
indtænkes i byrummene. Et specifikt ønske er
fritlægning af Gl. Rye bæk.
Fremsender en række bemærkninger til fortællingen
om Alken-Svejstrup-Bjedstrup-distriktet, blandt
omkring byudvikling, trafikal udvikling, potentialet for

Natur og grønne
områder

Natur og grønne
områder
Boligudvikling
Natur og grønne
områder

Trafik
Kvalitet i byen

Boligudvikling
Trafik
Kvalitet i byen

Boligudvikling
Trafik
Kvalitet i byen
Kulturmiljøer
Natur og grønne
områder
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75

Søren Martin Rasmussen pva.
Dybdalsvej 1, Skanderborg

76

Stine Sonne Lohmann, Ry

77

Søren Melters Østergaard,
Tyndeleddet 14, Skanderborg.

78

Underskriftsindsamling fra 113
borgere i Jaungyde

79

Liv i landsbyerne
Bilag A

80

Thomas Petersen,
Rolighedsvej 7, Skovby Nord.
Bilag A
Bilag B

81

Kirsten Vang Nielsen m.fl.,
Ry

82

Lone Bak,
Silkeborgvej 12, Ry.

83

Miljøforeningen Dover Sogn
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udvikling af Illerup Ådal og eksisterende foreninger i
området.
Ønsker arealet omkring Dybdalsvej 1 i Stilling udlagt
til ladestationer til elbiler, brinttankstation,
ubemandet tankstation og restaurant mv. da
placeringen er fordelagtig i forhold til E45. Er indstillet
på at bidrage til evt. ombygning af trafikale forhold i
området.
Ønsker ikke byfortætning i Ry, men foretrækker, at
byen bevares i lav skala og med fokus på natur.
Udtrykker bekymring for øgede trafikproblemer i Ry
som følge af byfortætning.
Bakker op om det lokale initiativ til udvidelse af
Voerladegård Skole, men ønsker, at
kommuneplanrammen for skolen bevares på 1½
etage, da byggeri i to etager frygtes at medføre
indbliksgener.
Ønsker ikke udbygning mod nord i Jaungyde, men
foretrækker udvikling inden for eksisterende
landsbyafgrænsning. Frygter at nyt område vil blive
isoleret fra byen. Henviser til trafikale udfordringer på
Tulstrupvej og kapacitetsudfordringer i skoledistriktet.
Fremsender oplæg til fortællingen om AlkenSvejstrup-Bjedstrup og Boes.
Mener, at eget fremsendt høringssvar fra
foroffentlighedsfasen er refereret forkert ifm.
godkendelse af forslag til KP21. Fremsender
tilsvarende høringssvar igen, hvor der gøres
opmærksom på, at den faktiske udvikling af Skovby
nord menes at være i modstrid med den planlagte,
hvilket har resulteret i gener for naboer, særligt i form
af støjpåvirkninger fra eksisterende virksomheder.
Ønsker derfor planlægning, der understøtter den
oprindeligt tænkte struktur i Skovby Nord, hvor gener
fra virksomheder kan undgås.
Ønsker at bevare stationsbyen hvor tempoet på trafik
nedsættes og samlingssteder for beboerne kombineres
med grønne områder.
Ønsker en skærpet opmærksomhed på trafikale gener
ved Silkeborgvej og Søkildevej hvor
oversigtsforholdene er dårlige.
Ser gerne at svineproduktion, der forhindrer
byudvikling i Bjedstrup og Svejstrup nedlægges.
Bakker op om initiativer til bedre færdsel for bløde
trafikanter, særligt omkring Bjedstrup Skole og til
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84

Jan Højgaard,
Kildebakken 41, Ry.

85

Trine Eide ,
Vibevej 2, Ry.

86

Grundejerforeningen Kærgårdsvej,
Stilling
(82 husstande)

87

Virring Borgerforening

88

Underskriftindsamling fra borgere i
Vrold, 212 stk.
Bilag A
Bilag B

89

Peter Rask Nielsen,
Låsbyvej 10, Galten.

90

Landsbyforum
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Mossø. Er bekymret for landbrugsproduktionens
påvirkning af natur og miljø. Ønsker at områder til
potentiel natur udvikles og udvides, ved at tage
arealerne ud af landbrugsdrift.
Undrer sig over hvorfor nogle arealer udpeges til
særlige værdifulde landbrugsområder, og mener ikke,
at det industrielle landbrug bør have forrang på denne
måde.
Støtter Frede Højgaards ønske til omdannelse fra
erhverv til boliger ved Boeletvej – se høringssvar nr.
65.
Savner en overordnet vision for, hvordan Ry skal
udvikle sig – evt. som et led i Kvalitet i byerne. En
sådan menes at kunne gøre myndighederne mere
robuste ift. konkrete projekter. Fokus bør ikke blot
være på de enkelte projekter, men også på tilpasning
til helheden.
Konkret nævnes emner som byrum, landskab og
beplantning samt indfaldsveje som eksempler, hvor en
overordnet vision kunne være nyttig.
Støtter op KP21 har fokus på de grønne strukturer og
afgangen til natur for
borgere i villakvartererne prioriteres højt. Finder det
er betryggende, at Gram Skov udpeges som rekreativt
område og friholdes for bebyggelse.
Ønsker et større fokus på at få prognose for
befolkningsudvikling og kapacitet på børnepasning og
skoler til at følges ad.
Herudover ønskes hastighedssænkning på en del af
strækningen på Virringvej til 40 km/t pga. dårlige
oversigtsforhold og et stisystem.
Glæder sig over, at Vrold Skov udlægges som
nærrekreativt område til gavn for borgerne i Vrold,
dyrelivet og biodiversiteten. Anmoder Byrådet om ikke
at imødekomme ejerens ønske om
jorddeponering/støjvold mod jernbanen og
erhvervsbyggeri i dele af skoven. Henviser til de gener,
disse anvendelser vil medføre, og at der ikke er behov
for støjafskærmning mod jernbanen eller yderligere
erhvervslokaliteter i denne del af byen.
Ønsker at udpegning til potentielt
naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse
tilrettes af hensyn til jordvarmeanlæg og
landbrugsjord. Bakker i øvrigt op om ændringen.
Er glade for at landsbyer og lokalcentre har fået mere
plads i fortællingerne. Ønsker flere arealudlæg og
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91

Brohaven Aps.,
Jeksenvej 185, Galten.
Bilag A
Bilag B

92
93

Bofællesskab Kirstinelund,
Bjedstrupvej 13, Bjedstrup
Landsbyklyngen De 7 Dale

94

Ferskvandsmuseumsforeningen,

95

Hylke Landsbyråd
Bilag A

96

Lokalrådet Ejer Bjerge
Bilag A
Bilag B
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alternative boformer i landsbyerne, bl.a. for at udnytte
eksisterende kapacitet.
Ønsker en dialog om strategisk planlægning for
landsbyerne, som ikke menes at være fyldestgørende i
KP21. Tilslutter sig visionen ”Mennesker møder
mennesker”. Mener at der bør mere fokus på den
interne mobilitet i kommunen, som binder de enkelte
byer mv. sammen, herunder mere offentlig transport.
Ønsker ikke eget areal ved Gram Skov udpeget til
rekreative formål. Ønsker at udstykke fire grunde i
forlængelse af eksisterende parcelhusområde ved
Skovvej jf. fremsendt materiale.

Ønsker ikke at der udstykkes og bebygges på arealerne
mellem Kirstinelund/Bjedstrup og Sortehøj.
Sætter pris på landdistrikterne repræsentation i KP21.
Fremsender rettelser og tilføjelser til fortællingen om
”De 7 dale” på vegne af landsbyklyngen.
Ønsker at Skimminghøj-området bevares uden
bebyggelse og terrænændringer.
Oplyser at Det Grønne Partnerskab har fået godkendt
et projekt med en multifunktionsbygning ved
kanopladsen, som udover toiletbygninger kan
indeholde en hal til vinteropbevaring af
museumsskibet Gl. Turisten. Hallen vil kunne skabe
rammer for forsamlinger i Ry. Ønsker derfor dette
projekt beskrevet i kommuneplanen.
Gør opmærksom på at Ustrup ikke er nævnt i
fortællingen. Gør opmærksom på indbyggertal jf.
sogn.dk.
Bakker op om udviklingen af Hylke og udpeger
potentielle områder til fremtidig udvikling af boliger,
herunder alment byggeri. Ønsker bibeholdelse af
indskoling, børnehaver og købmand i centrum.
De øvrige landsbyer ønskes ikke udviklet
nævneværdigt.
Ønsker at planlægning for nye boligområder ved
Kattrupvej og syd for byen fremskyndes, samt at der
ikke udøves principfast administration ved udvikling
af landsbyer og på landet.
Ønsker sikre skoleveje/cykelstier og andre trafikale
forbedringer på en række strækninger.
Gør opmærksom på udfordring med støj ved
Landsbyordningen.
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97

Grethe Bergholt Bach Bremer
Emborgvej 9, Gl. Rye

98

Trine Broe Rasmussen m.fl.,
Gl. Rye

99

Ejer Bavnehøjs Venner

100
101

Interessegruppen for udvikling af
Illerup Ådal
Danske Handicaporganisationer i
Skanderborg.

102

Andreas Tang-Brock,
Skansehøj 23, 8680 Ry.

103

Heine Jensen,
Stadion Allé 52, 8000 Aarhus C.
Bilag A
Bilag B

104

Stig Rohde,
Gartnervænget 58A, 8680 Ry.

105

Ole Kjærulff Davidsen, Ravnsøvej
24,
Jaungyde.
Bilag A
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Har forslag til pedelordning og permente
anlægsmidler fra Landsbypuljen.
Fremsender bemærkninger til fortællingen om Ejer
Bjerge-distriktet.
Ønsker at bevare Gl. Rye med naturen som en vigtig
faktor. Ønsker ikke rækkehuse i byen. Ønsker at den
gamle bydel og indsigt til kirken bevares. Ønsker
fritlægning af bækken fra Bison ned mod Gudenåen.
Påskønner kommuneplanens overordnede intentioner
samt arbejdet med Kvalitet i Byerne.
Ønsker at bevare de historiske træk i Gl. Rye, og at
byen udvikles med stor forsigtighed – både i forhold til
udseende og i forhold til tempo for tilflytning.
Mener ikke der bør udlægges areal ved Rodelundvej
pga. bevaringsværdier.
Opfordrer til at der udarbejdes en bevarende lokalplan
for den øvre del af Gl. Rye.
Fremsender input og rettelser til fortællingen om Ejer
Bavnehøj under Ejer Bjerge-distriktet, samt konkrete
forslag til ændringer i retningslinje 6.12
Oplevelseslandskaber vedr. Ejer Bavnehøj.
Fremsender input til fortællingen om Illerup Ådal.

Kvalitet i byen
Kulturmiljøer
Kvalitet i byen
Kulturmiljøer
Boligudvikling

Fortællinger

Fortællinger

Ønsker fuld tilgængelighed og universel design ifm.
Helhedsplan for Himmelbjerget, og i retningslinje 6.12
Oplevelseslandskaber.
Gør opmærksom på en række konkrete, trafikale
udfordringer i Ry, herunder udfordringer med
knudepunkter til krydsning af jernbanen, bomme på
cykelstier mv.
Ønsker udvidelse af kommuneplanrammen for
ejendommen Silkeborgvej 34, Ry mhp. nedlæggelse af
eksisterende vognmandsforretning og opførelse af seks
boliger.

Trafik

Ønsker at friholde Skimminghøj, Siim Mose,
Kyhnsminde og Lynghoved for aktiviteter og byggeri,
for at understøtte det grønne i byen.
Ønsker udflytning af eksisterende bolig på
ejendommen Ravnsøvej 24, mhp. at frigøre plads til
huludfyldning i Javngyde. Tænkes som alternativ til
nuværende forslag om nyt boligområde nord for byen.
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106 Mike Dahl Giversen,
Ny Stillingvej 2, 8660 Mesing,
Skanderborg.
Bilag A
107

Kasper Blaabjerg,
Ladingvej 31, Skivholme

108

Peter Lund,
Låsbyvej 16, Galten
Lasse Odgaard Sandfeld
Ringvejen 19, Galten

109

Bilag A
110

Salten Langsø Skovadministration

111

Bilag A
Jeppe Mølvadgaard
Bilag A

112
113

Erik Sindbjerg
TP Ejendomme
Arne Kristensen

114

Sussi Hammer
Ahornvænget 4, Hørning

115

Landsbyrådet Herskind, Skivholme
og Herskind Hede
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Ønsker at udstykke grund på Ny Stillingvej 2 i Mesing,
og henviser til tidligere meddelt tilladelse.

Boligudvikling
Landsbyer

Ønsker at udvide landsbyrammen for Skivholme mhp.
udstykning af tre grunde på ejendommen Ladingvej
31.
Ønsker del af sin ejendom Låsbyvej 16 i Galten
udstykket til boligformål.
Ønsker udvidelse af boligramme ved Ringgaden 19 i
Galten-Skovby mhp. opførelse af 12 rækkehuse og
parcelhuse.

Boligudvikling
Landsbyer

Foreslår udpegning af stilleområde ved Salten Langsø,
og vedlægger publikumspolitik for Salten Langsøområdet.
Ønsker udvidelse af landsbyramme for Fruering med
henblik på udbygning af eksisterende gårdejendom
Storgaard med 10 rækkehuse og 10 familieboliger
adskilt af grønt areal.
Ønsker muligvis sommerhusgrunde ved Emborgvej 79,
Gl. Rye
Gentager ønske om udstykning ved Dybdalsvej nord
for Illerup Ådal, og fremsender ny dispositionsplan.
Fremsender input til Kvalitet i byerne, særligt med
fokus på Hørning. Er modstander af byfortætning og
højt byggeri, og mener, at der gøres for lidt for at få
infrastrukturen i Hørning til at følge udviklingen.
Tager udgangspunkt i eget afholdt borgermøde med 64
fremmødte, samt spørgeskema fremsendt til 1200
lokale borgere.
Der er generelt fin fremgang i distriktet både ift.
tilflytning, børnetal, foreningsliv og lokal brugs.
Ønsker fortsat udstykninger til at understøtte
udviklingen, fortrinsvist i nærhed til skolen. Har
kontakt til konkrete lodsejere, der er villige til at lade
jord udstykke.
Ønsker bedre transportmuligheder, der understøtter
de lokale funktioner og sammenhæng med andre
områder og byer.
Skoler og institutioner skal bevares, for at sikre
tilflytning, ligesom tilbud til unge, klubber,
Herskindhallen, forsamlingshuse mv. er vigtige
elementer i at sikre nærhed og fællesskab i
lokalsamfundet
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