Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr. 1165 – Udvidelse af dagligvarebutik
i Skovby
Høringen fandt sted i perioden 21. december 2020 til 1. februar 2021. Skanderborg Kommune har modtaget
5 høringssvar.
Alle høringssvar behandles fagligt og vægtes politisk.
Administrationens rolle er, at vurdere de høringssvar, der er kommet ind, ud fra et fagligt perspektiv. Når
administrationen ikke har nogle faglige bemærkninger til høringssvaret, betyder det blot, at
administrationen ikke har nogle faglige oplysninger at tilføje forud for Byrådets behandling af høringssvaret.
Det kan være, at dit høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen, men det kan også være, at der er
andre hensyn – fagligt eller politisk – der vægter højere end dit synspunkt. Det er altid Byrådet, der beslutter,
om og hvilke konsekvenser et høringssvar skal have i plansager.
Høringsnotatet er administrationens resumé af høringssvarene og administrationens behandling af
høringssvarene. Da flere af høringssvarene omhandler de samme emner, indledes notatet med
administrationens generelle bemærkninger hertil.

Administrationens generelle bemærkninger
Kyllingevogn og fiskemand
Tre ud af fem høringssvar handler om madvognene med hhv. salg af kylling og salg af fisk på Rema 1000’s
parkeringsplads.
Placering på fortov
Der gøres opmærksom på, at disse vogne står på fortovet mod syd, og dermed optager pladsen for gående,
der skal til og fra butikken, hvilket skaber usikkerhed for de gående trafikanter.
Administrationen er blevet oplyst af Rema 1000, at dette i dag er en udfordring med det nuværende
parkeringsareals størrelse, og at der med forslagets mulighed for større parkeringsplads bliver god plads til
opstilling af madvogne på parkeringspladsen.
Bør tælle med, som del af Rema 1000s butiksareal
Indsiger mener disse madvogne bør tælle med i det samlede butiksareal for Rema 1000.
Administrationen vurderer ikke at madvognene skal tælle med i det samlede butiksareal for Rema 1000.
Lokalplan giver ikke mulighed for disse vogne
Indsiger mener ikke, at lokalplanen giver mulighed for mobile madvogne, da indsiger ikke mener, at mobile
salgsvogne kommer ind under betegnelsen dagligvarebutik, som lokalplanens anvendelsesbestemmelse §3.1
angiver.
Administrationen vurderer, at mobile madvogne, der sælger mad et par gange om ugen ikke er en butik, der
forudsætter planlægning.
Administrationen vurderer ikke, at disse høringssvar vedrørende madvogne giver anledning til ændringer af
lokalplanforslaget.
Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00
Tre ud af fem indsigelser omhandler støj fra vareleverancer, der foregår uden for det tidsrum som
støjrapporten er beregnet på. To ud af fem høringssvar omhandler støj fra smækkende bildøre.
Administrationen er af Rema 1000 oplyst om, at vareleverancer kun finder sted i perioder, hvor de
vejledende grænseværdier overholdes. Disse oplysninger ligger til grund for den udarbejdede støjrapport, der
viser, at støjen kan overholdes under en række forudsætninger, som nævnt i støjnotatet i lokalplanforslaget.

I forbindelse med gennemgangen af indkomne høringssvar er Rema 1000 blevet forelagt disse nye
oplysninger om vareleverancer i aften- og natte-perioden. Rema oplyser til administrationen, at
vareleverancer kun vil finde sted i perioder, hvor de vejledende grænseværdier kan overholdes.
Administrationen vil gerne oplyse om, at hvis der fremadrettet forekommer gener af støj efter udvidelsen af
Rema 1000, har man som borger mulighed for at klage til Skanderborg Kommune over støj fra
virksomheden. Støj fra virksomheden kan reguleres med miljøbeskyttelsesloven.
Støj fra kundebiler er ligeledes undersøgt i planprocessen, og det udarbejdede støjnotatet viser, at vejledende
støjgrænser for blandet bolig og erhverv kan overholdes med et støjhegn på 1,8 m med en fladevægt på 10
kg/m², hvilket lokalplanen giver mulighed for at opstille.
Støjhegn vil ifølge støjberegningerne bringe støjen under den vejledende grænseværdi. Det må dog forventes,
at der stadig vil kunne høres smækkende bildøre på trods af opstillet støjskærm.
Stien ”Folkets Vilje”
To ud af fem høringssvar går på at etablere trampestien Folkets Vilje permanent med belægning.
Stien er beliggende udenfor lokalplanområdet, derfor kan lokalplanen ikke fastlægge bestemmelser for
trampestien og stille krav til dens udformning. Arealet, hvorpå Folkets Vilje ligger, er kommunalt areal.
Administrationen har i forbindelse med de indkomne høringssvar undersøgt muligheden for at etablere stien
i mere fast form.
Administrationen vurderer, at det vil være muligt at etablere en sti med en trappe fra Ringvejen, som ligger
lavere terrænmæssigt op til terrænet ved Rema 1000. Omkostningerne for anlægning af stien anslås til
100.000kr, denne udgift vil indgå i Skanderborg Kommune prioriteringsliste over anlæg.
Indretning af p-plads

1.

Arne Nielsen, Solsikkevænget 6, 8464 Galten

a.

Afsender opfordrer Skanderborg Kommune til, at etablere den meget anvendte "Folkets Vilje"
sti fra Ringvejen i permanent form, evt. som en "trampe" hvis der er for stejlt, samt til nu at
sikre afsætning af plads i det grønne bælte fra Remas indkørsel og hen langs syd til det
offentlige område til en Trampesti, så en fremtidig grøn forbindelsesmulighed er sikret.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 1 a

Se afsnittet ”Stien ”Folkets Sti”” herover.

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget.

2.

Skovby Kirke, Ringvejen 17, 8464 Galten

a.

I afsnittet "Kirkebyggelinje" ønsker Skovby Menighedsråd tilføjet/indføjet, at beplantningen i
Plantebælte 2 ikke overstiger de i afsnittet omtalte 8,50 meter - bebyggelseshøjde på 8,50
meter. Dette skal også være gældende for enkeltstående træer i området.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:

Ad 2 a

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for hvilken beplantning, der kan tillades indenfor
lokalplanens område. Disse udvalgte beplantningstyper er netop udvalgt på baggrund af deres
højde i udvokset tilstand eller deres evne til at kunne beskæres, netop for at holde
beplantningen i området under 8,5 meter.
Administrationen medgiver, at dette ikke fremgår tydeligt af redegørelsen, som indsiger
bemærker og derfor ønsker tilføjet til teksten i afsnittet ”Kirkebyggelinje”.

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
At følgende tilføjes til lokalplanens redegørelse, under afsnittet ”Kirkebyggelinje”: "Ligeledes
små beplantning og enkeltstående træer ikke overstige 8,5 m inden for lokalplanområdet.
Lokalplanens bestemmelser om plantearter er blandt andet udvalgt ud fra en hensyn til
højden på de udvoksede planter og deres mulighed for beskæring, desuden er plantevalget
naturlig forekomne i Danmark."

3.
a.

Hanne Moreno, Malmbergsvej 14, 3. th, 2850 Nærum
(Ringvejen 16, Galten)
Afsender mener, det er meget generende at bo tæt op ad Rema, og at en udvidelse kun vil gøre
det værre. Afsender gør endvidere opmærksom på, at REMA 1000 ikke har overholdt lokalplan
nr. 1015 punkt 7.5 - 7.7 - 7.8 - 7.14 - 7.15 - 9.7 og 10.4., og på ingen måde levet op til kravet om,
at der ingen vareleverancer må finde sted fra kl. 18-07. Afsender har følgende
indsigelsespunkter og løsningsforslag:

b.

Støj og vibrationer fra vareleverancer
 løsning: etablering af støjhegn, se billedeksempel fra Gl. Holte. Ingen vareleverance
fra kl. 18.00-07.00.

c.

Larm og lugt fra varegårdens containere, samt en udsigt til varegårdens overfyldte containere
og blafrende plastic presenninger.
 løsning: etablering af væg rundt om varegården mod nord og vest. Se billedeksempel
fra Gl. Holte.

d.

Generende og blændende lys fra parklamper, spots og neonlys.
 løsning: De lysforurenede lys/lamper bør fjernes, udskiftes eller afskærmes

e.

Udsigt til slidt og bart plankeværk.
 løsning: etablering af støjhegn, på skrænten foran hegnet plantes der bøgepur.

f.

Afsender er generet at affald i form af indkøbsposer, papir, plastik og kaffekrus, der flyver
rundt og lander i træerne på skrænten, vejen og i afsenders have.
 løsning: Der opstilles skraldespande ved trappen op til stien ved rækkehusene og for
enden af stien.

g.

Tøjcontaineren der er placeret mod nord i det østlige hjørne, tager lidt af afsenders udsigt,
larmer og samler affald, som så flyver ned på skrænten.
 løsning: Tøjcontaineren flyttes ned på den nye parkeringsplads, hvis lokalplanen
vedtages.

h.

De 4 store grantræer mod nord er gået ud. Der er en risiko for at de vælter i en storm og en
risiko for at vælte ned på afsenders stråtag.



løsning: Grantræerne skal fældes og 4 nye store grantræer, af samme type, skal
plantes. Det skal pointeres at der ikke må bruges round-up eller anden form for gift på
grunden, da det dræber beplantningen.

i.

Afsender mener ikke ar REMA 1000 er noget kønt syn med de mange reklamer,
kyllingevognen, et stort blåt banner på vest væggen og nogle små forblæste træer.
 løsning: Reklamerne bør fjernes og kyllingevognen bør ikke stå der på fortovet, hvor
fodgængerne skal gå.

j.

Afsender mener, at Folkets sti bør etableres med en trappe og videre med et fortov ud til
Skovlundvej. Se billede af folkets sti som løber op ad nordskrænten ved tunnelen.

k.

Afsender vil gerne vide hvor varegården og udsugningsanlægget skal placeres i forhold til
den nye lokalplan.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 3 a

Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet ” Støj fra smækkende bildøre og
vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00”.

Ad 3 b

Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet ” Støj fra smækkende bildøre og
vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00”.

Ad 3 c

Virksomheden skal selvfølgelig håndtere deres affald korrekt, som udgangspunkt er det ikke
noget, der vedrører Skanderborg Kommune ved denne type virksomhed. Administrationen har
på baggrund af denne indsigelse opfordret Rema 1000 til at håndtere deres affald korrekt.
I forhold til indsigers forslag om en mur omkring den kommende varegård, så giver
lokalplanen mulighed for at opstille en støjskærm i op til 1,8 m, som også vil fungere som
afskærmning for vindblæsende affald.

Ad 3 d

En lokalplanplan kan ikke indeholde bestemmelser om, at belysning skal udskiftes. Desuden
er der ikke handlepligt på lokalplaner, så eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte.
Rema 1000 ønsker at ændre forholdene omkring ny varegård og opsætte yderligere
afskærmning, det vil kunne ændre på de gener indsiger oplever.
Administrationen vil gerne oplyse om, at hvis der fremadrettet forekommer gener af lys fra
Remas belysning, har man som borger mulighed for at klage til Skanderborg Kommune.

Ad 3 e

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes støjhegn i op til 1,8 m. Hvis der klages
over støj fra Rema 1000, vil Rema 1000 kunne blive pålagt af Skanderborg Kommune at
opsætte støjskærme.
Se også administrationens bemærkninger til Høringssvar 5f vedr. støjskærm som betingelse
for ibrugtagning.
Lokalplanen kan kun indeholde bestemmelser vedrørende lokalplanområdet, området som
indsiger foreslår beplantet med bøgepur er udenfor lokalplanens område. Arealet ejes af
Skanderborg Kommune. Bemærkningen om ønsket til beplantning af bøgepur er sendt videre
til rette afdeling hos administrationen.

Ad 3 f

Lokalplanen kan kun indeholde bestemmelser vedrørende lokalplanområdet. Arealet, hvor
indsiger foreslår, at der opstilles skraldespande, er udenfor lokalplanens område og inden for
privat ejendom.

Ad 3 g

Der er udarbejdet støjnotat vedrørende støj fra virksomheden, hvor støj fra tøjcontaineren
ikke er medtaget i støjnotatet, da administrationen ikke vurderer, at denne støj vil være
væsentlig for det samlede støjbillede.
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om placering af tøjcontainere, men da
parkeringspladsen udvides vil der være bedre mulighed for indretning af udenoms arealerne,
og dermed hvor tøjcontainerne kan placeres mest hensigtsmæssigt.

Ad 3 h

Grantræerne står uden for lokalplanens område på det offentlige areal. Bemærkningen om de
udgåede grantræer er sendt videre til rette afdeling hos administrationen.

Ad 3 i

Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet ” Kyllingevogn og fiskemand”.

Ad 3 j

Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet ”Folkets Vilje”.

Ad 3 k

Det er administrationens forventning, at køleanlæg placeres i den kommende varegård i en
højde af 1,8 m. Der vil være friskluftsindtag og udkast fra ventilationsanlæg i tag og/eller
facade.

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Ad 3

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

4.

Meryem og Kenan Kalayci Skovlundvej 5G, 8464 Galten

a.

Afsender er ked af og bekymret over de indbliksgener etableringen af parkeringspladsen vil
medføre. Der vil være direkte indkig til næsten alle rum i afsenders hus, ligesom til deres have,
hvor de ikke vil kunne opholde sig ugeneret.

b.

Afsender er bekymret over de støjgener, der følger med parkeringspladsen.

c.

Afsender mener, at værdien på deres hus vil falde markant, og finder det rimeligt med en
økonomisk kompensation herfor. Det er især parkeringspladserne markeret med sort afsender
hentyder til.

d.

Afsender er bekymret for trafiksikkerheden i forbindelse med etableringen af
parkeringspladsen, og mener, det vil skabe farlige situationer for de skolebørn der færdes i
området. Afsender mener desuden, de vil få svært ved, at komme ud og ind ad deres carport,
ligesom der ikke vil være plads til renovationsvognen.

e.

Afsender er ked af, at det grønne areal skal asfalteres. Afsender oplyser, at mange nyder
udsigten, når de eksempelvis gør holdt på cykel. Afsender mener, at den mulighed bliver
ødelagt med etablering af parkeringspladsen. Afsender har medsendt billeder mrk. 4a.

f.

Afsender mener, at parkeringspladsen er alt for stor, og ikke vil blive udnyttet. Afsender er
bekymret for, om den skal anvendes til andet end parkering.

g.

Afsender spørger, om de kvadratmeter kyllingevognen og fiskemanden optager, skal tælles
med i de 150m2 butikken ønsker at udvide med?

h.

Afsender mener det skal sikres, at der ikke kommer flere lastbiler fordi butikken udvides, og
oplyser, at lokalplanen ikke overholdes hvad angår vareleverancer. Der kommer ofte lastbiler
mellem kl. 03.00 og 04.00, til stor gene, især for børnene, der bliver vækket af støjen.

i.

Afsender mener, at området indenfor lokalplanen, der er udpeget i Kommuneplan ’16 som
”særlig værdifuldt landbrugsområde” ødelægges. Afsender mener, at værdien er, at man kan se
direkte ud over marken.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 4 a

Administrationen vurderer, at da den sydlige parkeringsplads liggere lavere i terræn end
indsigers grund, ca. 1 meter, vil der ikke forekomme væsentlige indbliksgener fra den sydlige
parkeringsplads.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opsætning af støjskærme i op til 1,8 meter. Disse
skærme mener Grundejerforeningen Skovlundvej 5A-G skal være opsat som betingelse for i
brugtagning, hvilket administrationen ønsker at imødekomme, se administrationens svar til
høringssvar 5f.

Ad 4 b

Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet ” Støj fra smækkende bildøre og
vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00”.

Ad 4 c

Det kan ikke udelukkes, at ejendommen på grund af denne lokalplan kan miste værdi i en fri
handel.
På trods af dette er planlægning efter planloven erstatningsfri regulering, da der ikke pålægges
ejere eller brugere af fast ejendom en handlepligt, og da den hidtidige anvendelse ikke
indskrænkes. Tab af herlighedsværdier, som fx udsigt – og den deraf følgende
værdiforringelse, er både ved lov og i retspraksis ikke noget, som Byrådet ved deres
planlægning er erstatningspligtigt for.
Det er i alle tilfælde Byrådet der vurderer, om de eventuelle gener enkelte ejendomme
pålægges ved ny planlægning, vægter tungere end hensynet til fællesskabets interesser. Altså
om den enkeltes interesser vægter tungere end den udvikling, der er nødvendig for, at
Byrådets vision for fællesskabet kan realiseres.

Ad 4 d

Administrationen vurderer ikke, at ændringen på parkeringspladsen vil have indvirkning på
adkomstforholdene for bebyggelsen øst for parkeringspladsen. Hvad angår trafiksikkerhed
forventes hastigheden i området at være så lav, at indretningen ikke har betydning for
sikkerheden.

Ad 4 e

Udvidelsen af Rema 1000 kræver flere parkeringspladser og dermed en udvidelse af
parkeringsarealet. Administrationen vurderer at denne udvidelse sker mest hensigtsmæssigt
på disse arealer. Se også administrationens bemærkninger til høringssvar 5b.
Da lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), er der ikke
mulighed for at kunne udforme parkeringspladsen med fx græsarmering, som ellers vil kunne
give parkeringsarealet et grønnere udtryk.

Ad 4 f

Administrationen bemærker, at udvikler ligger en lille smule over det antal af
parkeringspladser, som er krav ifølge Skanderborg Kommunes p-norm. Normen skal dog ses
som et minimumskrav. Når udvikler ønsker at etablere flere pladser end det, ser
administrationen det, som et ønske fra udviklers side, som beror på erfaringer fra området.

Ad 4 g

Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet ”Kyllingevogn og
fiskemand”.

Ad 4 h

Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet ”Støj fra
smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00”.

Ad 4 i

Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder har til formål at sikre de gode
dyrkningsjorder. Denne mark, syd for lokalplanens område er beliggende i byzone og benyttes
ikke længere til intensivt landbrug. Lokalplanen vurderes derfor ikke at få væsentlig
indflydelse på landbruget.

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Ad 4

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

5.

Sejr Landinspektør p.v.a. Grundejerforeningen Skovlundvej 5A-G

a.

Afsender ønsker afgrænsningen af lokalplanområdet tilrettet så udposningen udover skellet
mod grundejerforeningen bliver sammenfaldende med eksisterende skel.

b.

Den del af lokalplanområdet, hvor P-pladsen tænkes udvidet, strækker sig hen syd for
grundejerforeningens arealer ønskes indskrænket, således at P-pladsen ikke afskærmer
grundejerforeningens udsyn udover landskabet mod syd.

Det vil være ønskeligt, hvis lokalplanområdet ændres således at p-pladsen kunne have en
anden udformning, hvor den strækker sig længere mod syd. Da det areal, som det ser ud nu, er
udlagt til rekreativt område, vil det kræve en ændring i kommuneplanrammerne.

c.

Afsender ønsker at få optimeret indretningen af parkeringspladsen så trafiksikkerheden øges
I.
Indkørslen til P-arealet bør flyttes mod vest (Se kortbilag 3)
II.
De 5 parkeringspladser syd for adgangsvejen bør sløjfes (Se kortbilag 4)
III.
Der etableres direkte stiadgang fra parkeringspladsen til ringvejen

d.

Afsender mener, at bruttoetagearealet på dagligvarebutikken på 1200 m2 også bør inkludere
de telte, som mere eller mindre permanent opstilles som salgstelte, og henviser til ”Vejledning
om detailhandelsplanlægning, september 2017 fra Erhvervsstyrelsen”

e.

Afsender mener ikke, at grundlaget for støjnotatet stemmer overens med de faktiske forhold
og oplyser, at der leveres varer i lastbiler både om aftenen og om natten. Det giver en voldsom
støj, når lastbilerne tømmes. Udover vareleveringen opleves, at skraldebiler kommer og
tømmer skraldebeholdere om natten, som også støjer meget. Om søndagen opleves også, at
der kommer flere lastbiler med varer, og der er en del støj fra personbiler, da der er mange,
som handler i Rema1000 om søndagen.
I støjnotatet side 4 er det beskrevet, at der er regnet med en støjvold på 1.8 meter i højden. Der
står ligeledes på side 4, at de medregnede skærme er en forudsætning for at Miljøstyrelsens
krav kan overholdes.

f.

Grundejerforeningen ønsker at det tilføjes §12 som betingelse for ibrugtagen, at støjskærm
skal opsættes inden ibrugtagen jf. s. 4 i Støjnotatet.

g.

I §7.2 er det beskrevet, at arealet mellem dagligvarebutikken og adgangsvejen skal anvendes til
fodgængerområde og derfor skal henligge ubebygget. Grundejerforeningen ønsker det tilføjet,
at der ligeledes ikke må opsættes salgsvogne eller salgstelte.

h.

Grundejerforeningen ønsker, at der i lokalplanen stilles krav om tydelig afmærkning og
skiltning, som markerer færdselsreglerne, da der i dag er problemer i forbindelse med at der er
meget forskellige typer af trafik på p-arealet.

i.

Det ønskes at der i §12 tilføjes en bestemmelse om, at ny p-plads først kan tages i brug, når det
er sikret, at krav til kørsel med renovationskøretøjer og rednings/beredskabskøretøjer er
opfyldt.

j.

Grundejerforeningen mener, at det er rimeligt, at denne fritages for vedligeholdelse af den
fælles vej over parkeringsarealet. Grundejerforeningen ønsker derfor servitut ”10.02.2012
Deklaration om vejret” aflyst og, at en ny servitut tinglyses, der sikrer vejretten ad
privatfællesvej over parkeringspladsen.

k.

Grundejerforeningen håber det påtales overfor Rema 1000, når lokalplanen ikke overholdes.
Som eksempel nævnes, at Rema 1000 har opsat større bannere og skilte, end det i følge den
nuværende lokalplan er tilladt.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til høringssvar:
Ad 5 a

Lokalplanen skal kun gælde for matrikel 15 ad samt 15 a begge af Skovby By, Skovby, som
omhandler Rema 1000’s areal.

Ad 5 b

Administrationen har vurderet placeringen for udvidelse af parkeringsareal ud fra flere
hensyn:
1. hensynet til bredden på den grønne kile mellem byområdet mod nord og erhvervsområdet
mod syd ønskes bevaret i så høj grad som muligt og være så bredt som muligt.
2. hensynet til at mindske terrænregulering. Arealet falder mod sydøst og en udvidelse af
parkeringsplads mod syd vurderes at medføre større terrænregulering end det
lokalplanforslaget angiver,
3. hensynet til oplevelsen af den gamle bydel i Skovby omkring kirken, når man ankommer
fra syd ad Skovlundvej. Parkeringspladsens udstrækning øst-vest afrunder byen på en
mere hensigtsmæssig måde i forhold til Skovby Kirke nord for området.

Ad 5 c

I. Administrationen finder ikke grund til at flytte på placeringen af indkørslen. Denne
placering skal ses i samspil med, at der skal kunne laves en sti til butikken, som ikke er for
stejl.
II. Administrationen giver medhold i, at disse pladser ikke skal anlægges af hensyn til
trafiksikkerhed.
III. Her er varelevering og manøvreareal til lastbiler.

Ad 5 d

Dette høringssvar er ikke relevant i forhold til selve lokalplanen og dens bestemmelser. Dette
er i stedet relevant i forbindelse med kommende byggeansøgninger inden for lokalplanen, idet
administrationen vurderer, at telte, der stilles op og står længere end 6 uger eller opstilles
gentagne gange, skal regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten.

Ad 5 e

Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet ”Støj fra
smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet 18.00-07.00”.

Ad 5 f

Administrationen vil gerne imødekomme høringssvaret og foreslår derfor, at det tilføjes §12
som betingelse for ibrugtagen, at støjskærm skal opsættes inden ibrugtagen.

Ad 5 g

Administrationen vurderer ikke, at der er problemer i, at arealer lejlighedsvis benyttes til
salgsvogne. Når dette samtidig giver mulighed for at gående færdes sikkert gennem området.

Ad 5 h

Administrationen ser ikke problemer med den foreslået indretning af arealet. Der er tale om et
parkeringsareal som ikke inviterer til høj hastighed.

Ad 5 i

Administrationens vurderer, at krav til renovation og redningskøretøjer er overholdt i den plan
som fremgår af lokalplanforslaget.

Ad 5 j

Skanderborg Kommune er ikke påtaleberettiget for denne servitut. Der er tale om en
privatretlig aftale, som er pålagt af de daværende ejere af matr. 15ad og 15ae.

Ad 5 k

Administrationen har viderebragt alle indkomne høringssvar til Rema 1000.
Rema 1000 oplyser, at dette punkt tages til efterretning. Hvis grundejerforeningen fremover
oplever, at lokalplanens bestemmelser ikke overholdes, kan der rettes henvendelse til
Skanderborg Kommunes byggesagsafdeling.

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne:
Ad 5 a

At lokalplangrænsen rettes til, så den flugter skelgrænsen til naboejendommen mod øst samt
at §2.1 ændres fra
”Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matrikel 15ad og del af matr. 15a og
15ae, Skovby By, Skovby, samt alle parceller der efter den 1. december udstykkes fra den
nævnte ejendom indenfor lokalplanområdet” til
”Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matrikel 15ad og del af matr. 15a,
Skovby By, Skovby, samt alle parceller der efter den 1. december udstykkes fra den nævnte
ejendom indenfor lokalplanområdet”.

Ad 5 c

At de fem parkeringspladser, som fremgår af høringssvaret udtages af lokalplanen, og dermed
udtages af kortbilag 2 og kortbilag 4.

Ad 5 f

At der tilføjes en bestemmelse i §12 Betingelser for ibrugtagning: ”§12.5 Ny bebyggelse må
ikke tages i brug, før der er opsat støjskærme jf. støjnotat”.

