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

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

•

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

•

Illustrationsskitse, der viser princippet for disponering af
bebyggelse, friarealer, vejadgang mv.

•

Topografisk kort, der viser højdekurver i området.

•

Servitutoversigt.

•

Kommuneplantillæg.

•

Miljøvurdering.

HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri.
Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra
landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
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LOKALPLANFORSLAGET
Når Byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 4 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut
vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter
vedtages planen endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de
indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt
lokalplanforslag.

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

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

KOMMUNEPLANTILLÆG
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende
kommuneplanramme, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr.
16-30 til Kommuneplan 16. Formålet med tillægget er at
hæve det maksimale etageantal fra 2½ til 4 samt bebyggelsesprocenten fra 60 til 120, så der sikres den nødvendige
overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
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Bemærkninger

Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen igangsættes efter anmodning fra en privat
bygherre, som ønsker at opføre etageboliger på arealet ved
hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg.
Skanderborg Kommune har, forud for igangsætning af
nærværende lokalplan, afholdt en foroffentligehedsfase i
perioden den 1. maj til 15. maj 2017. De indkomne høringssvar har dannet grundlag for principper, som er indarbejdet
i disponeringen af ny bebyggelse i lokalplanområdet.
Lokalplanen understøtter det politiske mål i Skanderborg
Kommune om byfortætning i form af etageboligbebyggelse
i stationsnære områder og områder med bymæssigt potentiale.
Byfortætningen skal ske, så ny bebyggelse tilpasses det
omkringliggende bymiljø. Derfor indeholder lokalplanen
bestemmelser, der skal sikre, at den nye bebyggelse tilpasses
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Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Banegårdsvej
og Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg.
Skråfoto, Skanderborg Kommune.
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de omkringliggende bebyggelser og det omgivende bymiljø i
øvrigt.
Lokalplanen har til formål at muliggøre byfortætning ved
fastlæggelse af områdets anvendelse til etageboligbyggeri
i op til 3 etager, samt at sikre bebyggelsens arkitektoniske
indpasning i forhold til farve- og materialevalg samt terrænforhold. Derudover fastlægger lokalplanen principper for
disponering af fri- og opholdsarealer, sti- og vejadgang til
området samt parkering. Endelig muliggør lokalplanen, at
eksisterende bebyggelse kan nedrives.

Bemærkninger

LOKALPLANOMRÅDET
Området er beliggende ved hjørnet af Banegårdsvej og
Krøyer Kielbergs Vej og omfatter matr.nr. 5ab og 5az, begge
af ejerlavet Hestehaven, Skanderborg Jorder. Lokalplanområdet udgør et areal på 1.941 m², som er beliggende i byzone
og anvendes også i dag til boligformål.
Områdets eksisterende bebyggelser omfatter Banegårdsvej
42 og 42A, det tidligere Skanderborg Børnehjem, der er
opført i 1785 med senere om- og tilbygninger og er registeret
med lav bevaringsværdi. Herudover rummer området den
eksisterende boligbebyggelse Krøyer Kielbergs Vej 4, der er
opført i 1931 og er registreret med middel bevaringsværdi.
De ubebyggede arealer anvendes som fri- og opholdsareal i
tilknytning til boligerne.
Terrænet i lokalplanområdet er markant skrånende fra
nordvest mod sydøst, hvorfra terrænet falder fra kote 44 til
kote 35.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Lokalplanområdet ligger ca. 100 meter syd for Skanderborg
Station på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej
i den nordvestlige del af et af Skanderborgs ældre villakvarterer. Lokalplanområdet ligger ligesom Kielberghus højt i
kvarteret, hvor terrænet falder ned mod Skanderborg Sø,
som ligger cirka 400 meter sydøst for lokalplanområdet.
Hele kvarteret opleves tydeligt fra det omkringliggende
landskabsrum omkring Skanderborg Sø.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Krøyer Kielbergs
Vej og mod vest af Banegårdsvej. Banegårdsvej er en af
hovedfærdselsårerne til Skanderborg Centrum og er derfor
stærkt trafikeret. Krøyer Kielbergs Vej, som vejforsyner
boligområdet, er mindre trafikeret.
Nord for lokalplanområdet, på den anden side af Krøyer
Kielbergs Vej, ligger et ubebygget areal som anvendes til
parkering. Umiddelbart øst herfor ligger det tidligere frølager Kielberghus, som adskiller sig væsentligt fra den øvrige
bebyggelse i området, idet bygningen er opført i 5 etager
med udnyttet tagetage og fremstår med lyse facader i gult
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Øverst: Bebyggelsen Krøyer
Kielbergs Vej 4 er opført i 1931,
og registreret med middel
bevaringsværdi.
Nederst: Bebyggelsen
Banegårdsvej 42 opført i 1900,
og Banegårdsvej 42A opført
i 1785 – begge er registreret
med lav bevaringsværdi.
Kilde: Google Street View.
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puds. Kielberghus anvendes i dag til kontorerhverv og udgør
et pejlemærke set fra det omkringliggende landskabsrum.
Vest for lokalplanområdet, på den modsatte side af Banegårdsvej, ligger en mindre enklave af ældre sammenbyggede
byhuse i 1-2 etager. Husene er opført i røde teglsten, der
med facader i vejskel klart definerer byrummet ved krydset
mellem Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej.

Bemærkninger

Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til det ældre
villakvarter, som hovedsageligt består af fritliggende villaer i 1-2 etager med tilhørende private haver. Bebyggelsen i
kvarteret fremstår primært med røde facader og tage i røde
eller mørke farver.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen udlægger området ved hjørnet af Banegårdsvej
og Krøyer Kielbergs Vej til boligformål og muliggør opførelsen af en aftrappet etageboligbebyggelse i op til 3 etager
foruden parkeringskælder samt mulighed for afgrænsede
tagterrasser på udvalgte tagflader.
Planens hovedtræk
Med lokalplanen udlægges byggefelter, som sikrer den
detaljerede placering og aftrapning af etagebebyggelsen
samt områdets øvrige disponering. Lokalplanen fastlægger
maks. tagkoter for de enkelte byggefelter, jf. Bilag 2. Udenfor byggefelterne må der alene opføres mindre bygninger
som orangeri, skure, overdækninger til cykler samt mindre
bygninger/anlæg til områdets tekniske forsyning.
Tværsnit afrev.
lokalplanens
beLokalplansforslag
byggelse set fra vest. Nyt boligbyggeri
Bebyggelsens højde varierer
mod syd langs Banegårdsvej.

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelsen.

57812
56502

52910

53300

Grønt tag
49900
49300

Fortov

Gulvniveau i stueetagen
P-kælder
39275
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Vest 1 : 150

Nyt terrænniveau i skel

Eksisterende terrænniveau i skel

Plantestensvæg
Trappeforbindelse
P-kælder og offentligt fortov

rev. Lokalpla
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Bemærkninger

Ny bebyggelse skal tilpasses såvel de lokale terrænforhold
som de tilgrænsende eksisterende villaområder, hvor boliger
er opført i 1-2 etager. Lokalplanen fastlægger således, at bebyggelsen på hjørnet mod krydset mellem Banegårdsvej og
Krøyer Kielbergs Vej skal fremstå i maks. 3 etager foruden
kælder. Langs Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej øges
bygningshøjden som følge af tagform, hvorefter bebyggelsen trappes ned til maks.2 etager mod syd og øst. Se Bilag 5
Facade- og snittegninger.

Visualisering, der viser den
påtænkte bebyggelse set fra
vejkrydset Krøyer Kielbergs
Vej/Banegårdsvej.

Bebyggelsen fremstår
som et sammenhængende
bygningskompleks bestående
af bygningsvolumener, der
Banegårdsvej
42, 8660 Skanderbor
varierer i facadeudtryk, højder
Emne:
Visualisering 3
og tagformer.
20.02.2020
Dato:

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86

Bebyggelsens tilpasning til områdets terrænforhold forudsætter terrænregulering på op til 4 m i forbindelse med
byggemodning. Lokalplanen fastlægger bestemmelser der
sikrer, at mulig terrænregulering begrænses til et omfang,
der sikrer at påtænkte projektet kan realiseres.
Den samlede bebyggelse må ikke overstige 2.320 m² bruttoetageareal foruden kælder, svarende til en bebyggelsesprocent på 120.
Bebyggelsens udseende
Lokalplanen muliggør en bebyggelse med variation i facader, højder og tagformer. I lokalplanen udlægges byggefelter
der sikrer, at bebyggelsen vil fremstå med facadespring.
For at sikre bebyggelsens tilpasning til omgivelserne, stilles
der i lokalplanen krav om, at bebyggelsens facader skal
opføres i teglsten, der fremstår i blank mur. Mindre facadepartier - udover glas - kan fremstå i andre materialer, for
eksempel træ, metal eller plademateriale i fibercement og
lignende.
Under hensyntagen til farver og materialers betydning for
tilpasning til omgivelserne, herunder det landskabelige rum
omkring Skanderborg Sø, fastlægges bestemmelser om at
bebyggelsen, foruden teglsten i i farven rød (klassisk), mør-
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ke nuancer af rød eller rød med farvespil i brune nuancer,
skal fremstå med tag- og facadematerialer i farver inden for
spektret sort, mørkegrå eller mørke nuancer af brun.
For at undgå gener ved lysrefleksion fastlægger lokalplanen
samtidig bestemmelser om, at der ikke må anvendes tagog facadematerialer med glanstal, der overstiger 10. Værn
på altaner må for at mindske indbliksgener ikke udføres i
transparent glas, men skal udføres i translucent glas, idet
translucent glas tillader lys at passere. Eventuelle støjskærme må udføres i transparent glas.
De røde og mørke farver på bebyggelsen er valgt dels for at
sikre en tilpasning af byggeriet i det omgivende kvarter, dels
for at sikre at bebyggelsen falder bedst muligt ind i området
set fra landskabsrummet omkring Skanderborg Sø.
Fri- og opholdsarealer
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for indretning af friog opholdsarealer. Ubebyggede arealer skal generelt udføres
med befæstelse eller beplantning og på den måde sikres et
ordentligt og indbydende udseende.
Der indrettes fælles opholdsarealer på terræn i den sydlige
del af lokalplanområdet. De fælles opholdsarealer disponeres som have og belagt terrasseområde, der indrettes med
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Translucent, betyder
at materialet er
gennemskinneligt, men ikke
gennemsigtigt.
Transparent betyder at
materialet er gennemsigtigt.
Visualisering, der viser den
påtænkte bebyggelse set fra
øst. Bebyggelsen indrettes
til denne side med indkørsel
til parkering i konstruktion,
fælles friareal og påhængte
altaner.
Lokalplanen muliggør etablering af sekundære bygninger,
men stiller ikke krav om
etablering af disse, eksempelvis
orangeri et, som vist i visualiseringens forgrund.

rev. Lo

Banegårdsvej 42, 8660 Skande
Emne:
Dato:

Visualisering 1
20.02.2020

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhu

REDEGØRELSE

Lokalplan nr. 1123

beplantning og faciliteter til aktivitet og ophold, jf. princippet på Bilag 3. Private opholdsarealer i tilknytning til den
enkelte bolig kan etableres på terræn, som altaner eller som
tagterrasser på grønne tage. Tagterrasser skal af hensyn til
indbliksgener placeres min. 1,5 m fra murkrone. Flade tage
skal gives et grønt udtryk med brug af beplantning.
Med lokalplanområdets naboskab til Banegårdsvej vil området blive påvirket af trafikstøj. Det er derfor intentionen,
at bebyggelsen mod Banegårdsvej i sig selv skal fungere som
støjskærm for opholdsarealer på terræn i det bagvedliggende gårdrum. Øvrige opholdsarealer kan etableres på tagfladerne og som altaner eller på terræn på bebyggelsens gårdside. Det skal dog dokumenteres, at støjgrænseværdierne kan
overholdes indendørs samt på bebyggelsens opholdsarealer.
Beplantning
Ny beplantning skal hovedsageligt bestå af hjemmehørende
arter i en kombination af træer og buske i forskellige højder,
og bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang
begrænser gener for lokalplanområdets brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen. Der bør derfor ikke plantes el, hassel, elm og birketræer.
Veje, stier og parkering
Lokalplanen fastlægger, at områdets vejbetjening skal ske
fra Krøyer Kielbergs Vej, som vist på Bilag 2. Adgangsvejen
skal etableres med et vejudlæg på min. 8,5 meter, hvoraf
min. 5,5 meter anlægges som kørebane med min. 1,5 meter
rabat i begge vejsider.
Adgangsvejen skal indrettes i overensstemmelse med Vejloven, herunder sikring af tilstrækkelige oversigtsarealer.
Veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer indrettes for
både kørende og gående trafik, som vist i princippet på Bilag
3.
Parkeringspladser skal udlægges og etableres i henhold til
Skanderborg Kommunes gældende parkeringsnorm, som
fastlægger krav om 1 P-plads pr. bolig. Dertil stilles krav om
etablering af 2 handicap P-pladser, fordelt som 1 til alm.
personbil og 1 til kassevogn.
Knap halvdelen af parkeringspladserne etableres som parkering i konstruktion/P-kælder, mens resten indrettes på
terræn. Parkeringsarealer på terræn skal af visuelle hensyn
begrønnes og afgrænses med beplantning eller begrønnet
hegn mod nabobebyggelsen.
Mellem Banegårdsvej og bebyggelsens gårdarealer skal der
etableres en trappeadgang til det fælles gårdrum, mens der
for gående fra Krøyer Kielbergs Vej etableres fortov i niveau.
Alle færdsels- og manøvrearealer skal udføres med fast belægning, som sikrer kontrolleret afledning af overfladevand.
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Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning
KOMMUNEPLAN
Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 10.B.01
Østergade og kvarteret omkring Krøyer Kielbergs Vej i
Kommuneplan 16, der udlægger området til boligområde
med blandede boligbebyggelser i form af tæt-lav og åben-lav
bebyggelse samt etageboliger.
Den maksimale bebyggelsesprocent er i kommuneplanen
fastsat til henholdsvis: 30 for åben-lav bebyggelse, 60 for
etagebebyggelse og 45 for anden bebyggelse. Den maksimale
bygningshøjde er fastlagt til 12 m og det maksimale etageantal er fastsat til 1 ½ etager for åben-lav/tæt-lav bebyggelse
samt 2½ for etagebebyggelse.
Ved udarbejdelse af en lokalplan tillades højere etageantal/
bygningshøjde/bebyggelsesprocent på hjørnegrunde samt
ved huludfyldning, når bebyggelsen er gade- eller pladsdannende, eller i øvrigt forstærker områdets bymæssige karakter.
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Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
For at sikre klarhed i planlægningen ledsages Lokalplan
1123 af kommuneplantillæg nr. 16-30, der fastlægger at etageboligbebyggelsen ikke må overstige 3 etager/16 m samt en
bebyggelsesprocent på 120 for området som helhed. Kommuneplantillægget foreligger i en selvstændig plan.

Bemærkninger

LOKALPLAN / BYPLANVEDTÆGT
Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan eller
byplanvedtægt.

KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND
I henhold til Skanderborg Kommunens klimatilpasningsplan er lokalplanområdet ikke udpeget som område med høj
risiko for oversvømmelse.
Bygherre har ansvar for, at ny bebyggelse ikke medfører forøget eller ændret afstrømning af overfladevand ved ekstreme regnhændelser, som kan give gener for bebyggelser uden
for lokalplanområdet.
Det afklares med Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s,
hvor meget vand der kan afledes til ledningsnettet.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Oversigtskort, der viser
såkaldte ‘blue-spots’ i området
- oversvømmede arealer ved en
såkaldt 100-årshændelse.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Geodatastyrelsen, Skanderborg Kommune

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura
2000) er habitatområdet H48 “Salten Å, Salten Langsø,
Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen”
ca. 5 km vest for lokalplanområdet.
Området ved Skanderborg ligger i det naturlige udbredelsesområde for de to paddearter Spidssnudet Frø og Stor
Vandsalamander. Endvidere er der omkring Skanderborg
registreret odder.
Den planlagte forøgelse af bebyggelse med denne lokalplan
vurderes ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer
og projekter, at ville påvirke Natura 2000-området væsentligt, eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Lokalplanområdet ligger inden for 300 meter af skove
liggende vest for området samt skovbælte langs jernbanen
nord for lokalplanområdet. Området er derfor som udgangspunkt omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen).
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Mellem området og skoven mod vest er der væsentlig bebyggelse, hvilket betyder, at denne skovbyggelinje ikke er gældende i området. Lokalplanens bebyggelse ligger som den
nærmeste bebyggelse i forhold til skoven langs banen nord
for området. Opførelse af bebyggelse inden for lokalplanområdet vil derfor kræve en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) i forhold til dette skovbælte.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Området ligger i område med drikkevandsinteresse, men
indenfor indvindingsoplandet til Fredensborgværket. Det
betyder at området har samme status som områder med
særlig drikkevandsinteresse (OSD).
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til boligformål
og muliggør samtidig fortætning af det eksisterende byområde.
Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse,
skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Dette skyldes, at al byudvikling til boligformål udgør en
risiko for grundvandet.
Da det meget bynære lokalplanområde allerede anvendes
til boligformål, vurderes det hensigtsmæssigt at byfortætte
fremfor at inddrage helt nye arealer til boligformål.

MUSEUMSLOVEN
Fortidsminder
Lokalplanområdet berører ingen registrerede fredede fortidsminder eller kulturarvsarealer.
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal
arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet,
og Museum Skanderborg skal kontaktes.
Udtalelse fra Museum Skanderborg
Museum Skanderborg anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, eventuelt før de eksisterende bygninger nedrives, da der i området omkring Skanderup Kirke
i middelalderen har været en landsby.
Landsbyens placering kendes ikke præcist, men der kan
være et sammenfald med det aktuelle lokalplanareal 1123.
En forundersøgelse vil kunne påvise, om der på arealet er
rester af en middelalderlandsby. Hvis man her kan påvise en
del af den middelalderlige Skanderup landsby vil det være
et vigtigt bidrag til vores viden om Skanderup Bys placering
og historie.
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Da det samlede areal er under 5.000 m² er det Museum
Skanderborg, som skal betale forundersøgelsen. Fremkommer der vigtige arkæologiske levn ved forundersøgelsen, og
der er behov for en videre arkæologisk undersøgelse, er det
bygherre, som skal betale denne arkæologiske udgravning.

FREDNING OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
M.V.
Eksisterende bebyggelse i området er udpeget med hhv. lav
og middel bevaringsværdi, jf. redegørelsen s. 7. Begge ejendomme forudsættes nedrevet.

BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Inden for lokalplanområdet kan der opføres ny etagebebyggelse, hvor der alt efter boligstørrelse kan indrettes ca.
28 boliger. Det forventes ikke, at boliger, der kan opføres i
lokalplanområdet, får væsentlig betydning for befolkningsprognosen.
Nærmeste skole er Morten Børup Skolen. Herudover er der
dagplejere og børnehave i nærområdet.
Krøyer Kielbergs Vej ligger i en afstand af ca. 100 meter fra
Skanderborg Station, hvorfra der er gode kollektive trafikforbindelser. Banegården servicerer således både regionale
tog, intercity- og europæiske tog, ligesom regionalbusser og
bybusser også afgår fra stationsområdet.
Lokalplanområdet vejbetjenes via Krøyer Kielbergs Vej, der
forbinder området med den øvrige del af Skanderborg mod
syd og via Banegårdsvej og Nørregade til Jernbanevej i nord
med videre forbindelse til det overordnede vejnet.

VEJLOVGIVNING
For at sikre areal til en eventuel fremtidig udvidelse af Banegårdsvej, planlægges der efter en reduceret vejbyggelinje,
som er forhåndsgodkendt af Skanderborg Kommune.
Dispensation for den gældende vejbyggelinje skal søges i
forbindelse med igangsætning af påtænkte byggeri.

MILJØFORHOLD
Trafikstøj
Trafikken på det omkringliggende vejnet, herunder Jernbanegade, Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej, har et
omfang, der giver anledning til trafikstøj i lokalplanområdet.
Ifølge Skanderborg Kommunes trafikmodel forventes tra-
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fikken i 2030 at udgøre ca. 15.000 biler i døgnet (ÅDT) på
Jernbanegade, 9.741 biler i døgnet (ÅDT) på Banegårdsvej og
1.175 biler i døgnet (ÅDT) på Krøyer Kielbergs Vej.
På baggrund af trafiktallene viser beregningerne af trafikstøjen:
•

At bebyggelsens facader påvirkes af et støjniveau på op til
Lden 65 dB

•

At opholdsarealer på tagterrasser påvirkes af et støjniveau på op til Lden 64 dB

Der kan i eksisterende støjbelastede byområder planlægges
nye boliger under forudsætning af, at de enkelte boliger støjisoleres i facaden, således at et indendørs støjniveau på Lden
33 dB kan overholdes, og at udendørs opholdsarealer ikke
påvirkes af støjniveau på mere end Lden 58 dB.
I forbindelse med støjberegningerne er der udarbejdet et løsningsforslag, så støjniveauet på tagterrasserne ikke overstiger
Lden 58 dB. Hvis tagterrasserne ikke skal være støjbelastede,
kræver det en afskærmning. Et muligt skærmforslag, hvor
der monteres en 120 cm høj skærm på kanten af bygningen
eller en ca. 155 cm høj skærm på kanten af opholdsarealet.
Skærmen skal være tæt og have en fladevægt på mindst 15
kg/m². Dette krav kan opfyldes med en transparent skærm af
glas.

Bemærkninger

Figur 1. Støjkonturkort 1,5 meter over terræn. Kortet viser,
at støjkravet overholdes på
stort set hele terrænet bag ved
bygningerne.

Støjberegningen viser, at støjafskærmning er påkrævet for
tagterrasser med placering svarende til beregningspunkter.
02, 03, 04 og 05 angivet på figur 2.
I forbindelse med ibrugtagning af ny bebyggelse skal
det dokumenteres, at maks. Lden 58 dB på boligernes
udendørs opholdsarealer kan overholdes, og at støjniveauet
indendørs i boligers opholdsrum kan overholde Lden 46 dB,
samtidig med at der luftes ud via åbne vinduer eller andre
udluftningsåbninger i facaden. Endelig skal det dokumenters,
at det indendørs støjniveau i boligers opholdsrum ikke
overstiger Lden 33 dB med lukkede vinduer.
Støj fra virksomheder m.m.
Ekstern støj fra virksomheder skal overholde de til enhver tid
gældende støjkrav i Miljøstyrelsens vejledning.
De nærmeste virksomheder ligger ca. 30 meter fra lokalplanområdet og omfatter en tankstation (miljøklasse 3) samt et
autoværksted (miljøklasse 4-5).
Lokalplanen udlægger lokalplanområdet til etageboliger i et
eksisterende boligområde præget af åben-lav boligbebyggelse. Etageboliger er som anvendelse mindre følsomme ift. støj
end åben-lav boligbebyggelse, og har derfor højere vejledende støjgrænser. Dermed vil virksomhederne ikke blive pålagt
øgede miljøkrav i forbindelse med etablering af etageboliger i
lokalplanområdet.
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Figur 2, der viser beregningspunkter på tagterrasser.
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De gældende grænseværdier for virksomhedsstøj ift. etageboliger fremgår af nedenstående skema.

TIDSRUM

STØJGRÆNSE

Man-fre 7-18 og lør 7-14

50 dB

Man-fre 18-22, lør 14-22,
søn- og helligdage 7-22

45 dB

Alle dage 22-7

40 dB

Der er desuden en vejledende grænseværdi for det højeste
øjebliksniveau af støjen om natten (fra kl. 22-7), støjens
maksimalværdi. For lokalplanområdet er grænseværdien for
støjens maksimalniveau på 55 dB.
Grænseværdierne angiver det maksimale støjniveau, som
virksomheden skal overholde ved et givet punkt udenfor
virksomhedens egen grund ift. den planlagte og eksisterende
anvendelse i naboområderne.
Nærmere oplysninger om grænseværdierne mv. er angivet i
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder,
udgivet november 1984.
Det er muligt at regulere støjen fra virksomhederne efter
Miljøbeskyttelseslovens § 42, såfremt der opstår støjgener
derfra.
Skyggepåvirkninger
Lokalplanområdet giver mulighed for etagebyggeri
punktvist i op til 3 etager. Etagebebyggelse i op til 3 etager
vil medføre skyggepåvirkninger i det omkringliggende miljø,
herunder ved naboer og på egne fællesarealer.
Placeringen af bebyggelse inden for lokalplanområdet skal
ske inden for de udlagte byggefelter, som fremgår af Bilag 2.
Bebyggelsens placering inden for lokalplanområdet skal
sikre, at skyggeeffekterne fra byggeriet minimeres på de
omkringliggende arealer.
Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser, hvordan
bebyggelsen kaster skygger kl. 9, 12, 15 og 18 ved jævndøgn
og sommersolhverv. Alle skyggediagrammer fremgår af
Miljørapporten, Bilag 8.
Jordforurening
Lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven.
Skanderborg Kommune er dog ikke bekendt med, at der
findes forurenet jord i området.
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Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden
for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening,
skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Ejeren eller brugeren skal sikre, at de øverste 50 cm jord af det ubebyggede
areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en fast varig
belægning på arealet jf. Lov om forurenet jord § 72 b. Kommunen og Regionen vurderer, om der skal fastsættes vilkår
for det videre arbejde. Der henvises til Jordforureningslovens bestemmelser herom.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening iht. ”Lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)” (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og vurderet, at planforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering
i henhold til lovens afsnit II - Miljøvurdering m.v. af planer
og programmer.
Dette begrundes blandt andet med:
- Etagebebyggelse i op til 15 m/3 etager foruden kælder er
en væsentlig ændring af det bebyggede miljø ved hjørnet
af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej, hvor den højeste
eksisterende bebyggelse er åben-lav boligbebyggelse i 1-2
etager.
- Etagebebyggelse i op til 15 m/3 etager foruden kælder vil
betyde en højere grad af skyggepåvirkninger for naboerne til
lokalplanområdet.
- Etagebebyggelse i op til 15 m/3 etager foruden kælder vil
betyde en højere grad af indbliksgener for naboerne til lokalplanområdet.
Miljøvurderingen fremgår af lokalplanens Bilag 8.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
Lokalplanområdet ligger inden for forsyningsområdet dækket af AURA Energi.

VANDFORSYNING
Lokalplanområdet vandforsynes fra Skanderborg Forsynings Virksomhed a/s.

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

SPILDEVANDSFORHOLD
Kloakforsyningen inden for lokalplanområdet sker ved
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
Området er i henhold til Skanderborg Kommunes spildevandsplan beliggende i kloakopland (delopland 6.5B).
Kloakoplandet er separatkloakeret, hvilket betyder, at regnog spildevand afledes i separate ledninger. Husspildevand
afledes til Skanderborg Renseanlæg via eksisterende stik.
Regnvand afledes via de eksisterende stik til Skanderborg
Sø.

RENOVATION
I Skanderborg Kommune er det Renosyd I/S, der p.t. står
for renovation.
Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn
til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og
vendepladser samt transportveje mellem afhentningssted og
renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for erhvervs- og husholdningsaffald.
Regler om adgangsforhold findes på: http://www.renosyd.
dk/affald-vi-henter/dine-beholdere/
Yderligere oplysninger findes på: http://www.renosyd.dk/
media/4323/regulativ-for-husholdningsaffald-skanderborg-gaeldende-01012015.pdf
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ANTENNEFORHOLD
Der kan ikke opsættes udendørs antenner og paraboler til
privat brug i lokalplanområdet. Undtaget herfra er opsætning af paraboler i det omfang, at den kollektive antenneforsyning ikke kan tilbyde et dækkende kanaludbud på
fremmede sprog (jf. afgørelse fra Menneskerettighedskommissionen).
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Tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder
POLITIET
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til
udførelse af vejanlæg, flytning af overkørsler m.m., der kan
have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling.

KOMMUNEN
Vejadgang
Flytning af eksisterende vejadgang til lokalplanområdet
kræver Skanderborg Kommunes tilladelse i henhold til
vejlovgivningen, herunder godkendelse af udformning mv.
Jordflytning
Flytning af jord fra områder, der er områdeklassificerede,
skal anmeldes til Skanderborg Kommune iht. Bekendtgørelse om anmeldelse af jordflytning.
Skovbyggelinje
Byggeri indenfor lokalplanområdet kræver dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje). Skanderborg
Kommune skal derfor ansøges om dispensation for skovbyggelinjen forud for byggeriet.
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Servitutter
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste
servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder.
Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og
ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje
sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vand-, fjernvarme-,
gas- og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker
det pågældende området.
Tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen, vil blive
ophævet.
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Boligområde ved Banegårdsvej
I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr.
287 af 16. april 2018 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte områder:

§ 1 	

FORMÅL
Lokalplanens formål er

1.1

at muliggøre byfortætning ved fastlæggelse af områdets
anvendelse til etageboligbyggeri, samt parkering og mindre
tekniske anlæg,

1.2

at fastlægge omfang og placering af ny bebyggelse samt disponering af områdets fri- og opholdsarealer samt parkering,

1.3

at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udformning, så
denne fremstår som en arkitektonisk helhed, der er tilpasset
skalaen af den tilstødende bebyggelse, og de lokale terrænforhold,

1.4

at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens farve- og materialevalg, herunder hensynet til den synlige placering i
landskabet omkring Skanderborg Sø,

1.5

at fastlægge sti- og vejadgang til lokalplanområdet.

§ 2 	

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanens afgrænsning er vist på matrikelkortet, Bilag 1.
Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 5ab og 5az Hestehaven, Skanderborg Jorder samt alle parceller, der efter den
29.08.2019 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for
lokalplanområdet.
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2.2

Lokalplanområdet forbliver i byzone.

§ 3 	

AREALANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet udlægges til boligområde med etageboligbebyggelse samt mindre bygninger/anlæg til områdets
lokale forsyning, herunder parkering, cykelskure o.l.

3.2

Der kan etableres boliger i bebyggelsen fra stueetagen og
derover. Der må således ikke etableres boliger i kælderetagen.

3.3

Boligerne skal disponeres som gennemlyste og må ikke opføres med ensidig belysning.

Bemærkninger
Vedr. § 3.3
Af hensyn til boligkvaliteten
skal lejlighederne udformes
således, at det bedst mulige
dagslysforhold opnås.
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§ 4 	

UDSTYKNING
Ingen bestemmelser.

§ 5 	

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

5.1

Eksisterende bebyggelse i området kan nedrives.

5.2

Der kan maksimalt opføres 2.320 m² etageareal inden for
lokalplanområdet.

5.3

Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste
byggefelter B1-B7, dog undtaget altaner.
Bebyggelsens maksimale topkote må ikke overstige de på
Bilag 2 angivne maksimale tagkoter for de enkelte bygningsdele.
Inden for byggefelt B1 må byggeri opføres i maksimalt 2
etager foruden kælder samt med mulighed for tagterrasse.
Inden for byggefelt B2 må byggeri opføres i maksimalt 3
etager foruden kælder.
Inden for byggefelt B3 må byggeri opføres i maksimalt 3
etager foruden kælder.
Inden for byggefelt B4 må byggeri opføres i maksimalt 3
etager foruden kælder.
Inden for byggefelt B5 må byggeri opføres i maksimalt 3
etager foruden kælder.
Inden for byggefelt B6 må byggeri opføres i maksimalt 2½
etager foruden kælder.
Inden for byggefelt B7 må byggeri opføres i maksimalt 2
etager foruden kælder samt med mulighed for tagterrasse.

5.4

Altaner og tagterrasser:
Der skal etableres privat opholdsareal i tilknytning til den
enkelte bolig i form af altan og/eller tagterrasse.
Påhængte altaner kan alene opsættes på facader, som ikke er
orienteret mod offentlig vej. Altanerne må gives en maksimal dybde på 2 meter målt fra facaden.
Indeliggende og delvist indeliggende altaner kan etableres
i facader orienteret mod de omgivende vejarealer. Delvist
indeliggende altaner må udkrages maks. 1 m.
På tag af byggefelt B1 og B7 kan der etableres tagterrasse,
der eventuelt begrønnes med beplantning. Der skal som
minimum være en afstand på 1,5 m mellem tagterrasser og
murkrone.
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Vedr. § 5.2
Det angivne etageareal svarer
til en bebyggelsesprocent på
ca. 120 beregnet på baggrund
af lokalplanområdets samlede grundareal. Etageareal
beregnes ved sammenlægning
af bruttoarealerne af samtlige
etager, herunder kældre og
udnyttelige tagetager samt
altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.
En række arealer er undtaget,
herunder den del af kælderen,
hvor det omgivende terræn
ligger mindre end 1,25 m under
loftet i kælderen.
Reglerne for beregning af etagerareal fremgår af Bygningsreglementet.

Vedr. § 5.3
Bebyggelse opført i 2½ etage
er bebyggelse, hvor tagetagen
er udnyttelig.
Ud over de angivne antal etager må der etableres tekniske
installationer som ventilation,
solenergianlæg og elevatortårne på tage, under forudsætning af at de afskærmes eller
fremstår som en integreret del
af tagfladens udformning.
Ovennævnte tekniske installationer mv. på tage må opføres
med en maksimal højde på
2 meter over den maksimale
bygningshøjde eller tagflade,
og må højst have et areal på 10
% af tagfladens areal.

Vedr. § 5.4
Støjberegninger viser, at
påvirkningen af vejstøj på facader, der er orienteret mod de
omgivende vejarealer, overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier. Indliggende
altaner orienteret mod de omgivende vejarealer kan derfor
ikke medregnes som udendørs
opholdsareal.
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5.5

Der må ikke etableres altangange.

5.6

Mindre sekundære bygninger:
Inden for lokalplanplanområdet må der etableres mindre
sekundære bygninger på op til 20 m² til fx orangeri, cykelskure o.l. samt andre mindre anlæg - fx transformerstation,
til lokalplanområdets tekniske forsyning. Bygningerne kan
opføres uden for byggefelterne og må gives en maksimal
bygningshøjde på 2,5 meter over terræn.
Mindre sekundære bygninger og anlæg skal placeres og
udformes under hensyntagen til omgivelserne og den øvrige
bebyggelse.

§ 6 	

BEBYGGELSENS UDSEENDE

6.1

Generelt:
Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist i Bilag 5
Facade- og snittegninger. Bebyggelsen skal således fremstå
som en arkitektonisk helhed, samt tilpasses omgivelserne
ift. materialevalg og farvesætning.
Ny bebyggelse skal derfor som primært facademateriale
opføres i teglsten, der fremstår i blank mur i farven rød
(klassisk), mørke nuancer af rød eller rød med farvespil i
brune nuancer.
Med henblik på at understøtte indtrykket af en bebyggelse,
der er sammensat af flere bygningsvolumener, skal facaderne fremstå med teglsten, der varierer i farve skiftende
mellem de enkelte byggefelter.
Mindre facadepartier og udvalgte bygningsdele kan udføres
i andre materialer som facadepuds, glas, træ, metal, skifer
eller fibercement.
Facadematerialer foruden teglsten kan fremstå i sort, mørkegrå og mørke nuancer af farverne rød og brun.
Tag- og facadematerialer og må maksimalt have et glanstal
på 10.

6.2

Altaner og tagterrasser:
Tagterrasser og altaner skal placeres hensigtsmæssigt, således indbliksgener til naboer minimeres.
Værn på altaner og tagterrasser skal udføres med translucent glas eller lignende, der ikke er gennemsigtigt. Dog må
tagterrasser afskærmes med værn af let karakter eller transparent, såfremt indbliksgener kan undgås.
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6.3

Tage:
Tagflader skal udføres, så de syner flade, undtaget tagflader
i byggefelt B3, B5 og B6, der skal udføres som symmetrisk
saddeltag med en hældning på 40-50 grader.

6.4

Tagflader indenfor byggefelt B1 og B7 skal udføres som

Bemærkninger
Vedr. § 6.1
Mindre facadepartier betyder,
at op til 25 % af den enkelte
facade, fraregnet vindues- og
dørareal, kan udføres i andre
materialer end teglsten.

Vedr. § 6.3
Materialer betegnes som
matte/halvmatte, når de har et
glanstal mindre end 10, målt
efter Teknologisk Instituts
målemetode.
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grønne tage med mos/sedum, dog undtaget areal der
indrettes til tagterrasse.
Materialer der anvendes på øvrige tagflader skal fremstå i
mørkegrå nuancer.
6.5

Tagvinduer:
I tagflader udført som symmetrisk saddeltag må der opsættes tagvinduer.
Tagvinduer skal placeres i samme højde og udformes som
enkeltsiddende tagvinduer, hvis samlede bredde ikke overstiger 1/3 af tagﬂadens længde.
For det enkelte tagvindue gælder, at højden må ikke overstige 1,4 m og bredden ikke må overstige 0,8 m, dog må
tagvinduer sammenstilles af to og fremstå med en bredde
svarende hertil.
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6.6

Sokler:
Der skal sikres niveaufri adgang mellem bolig i stueplan og
terræn. Kældre, der på grund af terrænet har en hel eller
delvis fri facade, skal udføres som ydervægge.

6.7

Mindre sekundære bygninger:
Beklædning på skure, overdækninger o.l. skal udføres i træ,
metalplade eller fibercement i mørke nuancer som brun,
sort eller mørk grå.

6.8

Solvarme og solceller:
Anlæg til indvinding af solenerig placeret på tagflader skal
etableres inden for byggefelt mærket B4 på Bilag 2.

6.9

På facader der er synlige for omgivelserne, skal anlæg til
indvinding af solenergi i form af f.eks. solfangere, solceller
og lignende installationer opsættes som en integreret del af
tagkonstruktionen eller facaden.

6.10

Alle anlæg til indvinding af solenergi skal udformes med
anti-refleksbehandlet glas eller lignende minimalt reflekterende overflader, der ikke medfører blændingsgener for
omgivelserne.

6.11

Skilte:
Den generelle skiltning i området må kun være i form af
almindelig navne- og nummerskiltning samt mindre henvisnings- og orienteringsskilte.

§ 7 	

UBEBYGGEDE AREALER

7.1

Indretning:
Ubebyggede arealer skal med befæstelse eller beplantning
gives et ordentligt og indbydende udseende.

7.2

Fælles opholdsareal:
Der skal etableres fælles opholdsareal på terræn i form af
have og terrasseområde, jf. princippet på Bilag 3. Arealerne

Bemærkninger
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skal indrettes med beplantning og opholdsfaciliteter, eksempelvis borde, bænke, aktivitetsareal mv.
7.3

7.4

Belysning:
I gårdrummet må der etableres belysning i tilknytning til
parkerings- og færdselsarealer samt ved indgange til bebyggelsen. Al belysning skal være nedadrettet og lysarmaturer
skal fremstå med en udformning, der kan indgå harmonisk i
området.
Hegn:
Der skal opsættes hegn i skel mod syd.
Hegn i skel mod naboer og i tilknytning til færdsels-og
parkeringsarealer skal opsættes som fast hegn i en højde på
minimum 1,5 meter og maksimum 2 meter.

7.5

Kildesortering:
Inden for lokalplanområdet skal der sikres areal til kildesortering af affald, herunder papir, metal, glas, kompostering
og almindelig renovation.
Udendørs affaldsløsninger samt eventuelle sorteringsgårde
skal afskærmes med de i § 6.5 nævnte materialer.

7.6

Terrænregulering:
Ved byggemodning af området kan terrænet inden for byggefelterne reguleres maks. +/- 4 meter.
Inden for de udlagte vej- og parkeringsarealer kan terrænet
reguleres maks. +/- 3 meter.
Efter endt byggeri kan der ifm. etablering af fri- og opholdsarealer foretages efterregulering af terræn på +/- 0,5 meter.
Efterregulering af terræn nærmere end 1,0 meter fra skel må
ikke finde sted.

§ 8 	

VEJE, STIER OG PARKERING

8.1

Vejadgang:
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Krøyer Kielbergs
Vej, og der skal anlægges arealer til intern færdsel, som vist i
princippet på Bilag 2.
Adgangsvejen skal udlægges i en bredde på min. 8,5 m og
anlægges med kørebaneareal på min. 5,5 meter og minimum
1,5 meter rabat i hver side.
En del af adgangsvejen udføres som rampe med en hældning på maks. 100 o/oo.
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8.2

Der skal sikres brandredningsareal og tilkørselsmulighed
til bebyggelse under hensyntagen til redningsberedskabets
indsatsmuligheder.

8.3

Veje, parkeringspladser og øvrige manøvrearealer skal udføres og indrettes efter Vejlovens regler.

Bemærkninger
Vedr. § 7.4
Faste hegn i skel mod naboer,
skal sikre naboer og nabobebyggelser mod indbliksgener.

Vedr. § 8.2
Brandredningsarealet skal
etableres efter forskrifterne
i ”Vejledning Brandveje og
Brandredningsarealer” fra
Østjyllands Brandvæsen.
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Køre- og parkeringsflader skal udføres med fast belægning
med fald mod afløb med kontrolleret afledning af overfladevand.
8.4

8.5

Stiadgang:
Der skal etableres adgang for gående fra både Krøyer Kielbergs Vej og Banegårdsvej, som vist i princippet på Bilag 2.
I tilknytning til stien fra Banegårdsvej skal der etableres en
støttemur mod det tilstødende terræn. Stien skal gives en
bredde på minimum 1,5 meter.
Parkering:
Inden for lokalplanområdet skal der anlægges parkering
svarende til 1 P-plads pr. bolig. Derudover skal der etableres
min. 2 faste optegnede P-pladser til handicappede, fordelt
som 1 til alm. person bil og 1 til kassevogn.
Parkering kan etableres i konstruktion og som parkering
på terræn inden for parkeringsareal som vist på Bilag 2 og i
princippet som vist på Bilag 3.
Parkeringsarealer på terræn skal gives et grønt udseende og
omgives af beplantning som bøgepur o.l. Ved opsætning af
skærmende hegn skal dette begrønnes.

8.6

Cykelparkering:
Der skal etableres cykelparkering svarende til:
• 1 p pr. etagebolig på < 60 m² samt ungdomsbolig
• 1,5 p pr. etagebolig på 60-120 m²
• 2 p pr. etagebolig på > 120 m²
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§ 9 	

TEKNISKE ANLÆG

9.1

Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser.

9.2

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres
under terræn, og må ikke monteres udvendigt på bygningsfacader.

9.3

Tekniske installationer som ventilationsanlæg og lignende
skal være skjult i bygninger, eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen fx med en geometrisk eller
skulpturel udformning.

9.4

Der kan ikke opsættes udendørs antenner og paraboler til
privat brug i lokalplanområdet. Undtaget herfra er opsætning af paraboler i det omfang, at den kollektive antenneforsyning ikke kan tilbyde et dækkende kanaludbud på
fremmedsprog (jf. afgørelse fra Menneskerettighedskommissionen).

Bemærkninger
Vedr. § 8.3
Vejloven omfatter bl.a. krav til
oversigtsforhold ved vejadgange. Det skal således sikres at
ny bebyggelse placeres under
hensyntagen til oversigtslinje
fra vejadgangen til Krøyer
Kielbergs Vej.

Vedr. § 8.6
Kravet til cykelparkering er i
overensstemmelse med Skanderborg Kommunes gældende
retningslinjer.
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§ 10 	

MILJØ

10.1

Støj fra trafik:
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål som eksempelvis boliger og opholdsarealer og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der
sikrer, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
I forbindelse med byggeansøgning stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved målinger eller beregninger.

§ 11 	

GRUNDEJERFORENING
Ingen bestemmelser.

§ 12 	

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

12.1

Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende
bebyggelse, må ikke tages i brug uden Skanderborg Kommunes tilladelse før:
- der er etableret vej- og stiadgang, jf. § 8,
- der er etableret parkering, jf. § 8,
- der er etableret privat og fælles opholdsareal, jf. § 7,
- det ved beregning eller måling er dokumenteret, at grænseværdier for trafikstøj er overholdt, jf. § 10.

§ 13 	

LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT
Ingen gældende lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 14 	

SERVITUTTER

14.1

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges ifølge
Lov om planlægning § 18.

§ 15 	

RETSVIRKNINGER
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil
den af byrådet endeligt vedtagede lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det
betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber
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Bemærkninger
Vedr. § 10.1
Opmærksomheden henledes på, at den vestlige del af
lokalplanområdet er belastet
af trafikstøj fra Banegårdsvej.
Det er således intentionen, at
bebyggelsen mod Banegårdsvej skal fungere som støjskærm ift. opholdsarealer bag
bebyggelsen, så det sikres, at
støjniveauet på opholdsarealer
ikke overstiger 58 dB.
Det skal desuden sikres, at
støjniveauet i sove- og opholdsrum ikke overstiger 46 dB
samtidig med, at der luftes ud
via åbne vinduer eller andre
udluftningsåbninger. Boliger
skal så vidt muligt indrettes, så
opholdsrum ikke har ensidig
facade mod de mest støjbelastede facader.
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risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en
ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og
at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år
fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen
til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet,
og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag,
lempes disse midlertidige retsvirkninger.
15.1

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

15.2

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

15.3

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

15.4

Lokalplanen indeholder i § 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf
fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning § 47 a.

15.5

Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid
med lokalplanens principper.
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal
disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14
dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før
dispensation eventuelt gives.
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15.6

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

15.7

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

§ 16 	

VEDTAGELSE

16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den xx. måned 2020.

16.2

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den XX. måned 2020.

Bemærkninger
Vedr. § 15.7
Iht. Planlovens § 16 stk. 3 er det
i lokalplanens redegørelse beskrevet, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag
for ekspropriation.
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rev. Lokalplansforslag
Nyt boligbyggeri

57334

Murkrone 52910

Overhøjde elevator 53300

53300

52910

Grønt tag
49910

Banegårdsvej

Skellinie

Indkørsel

Gulvniveau
stueetagen

Niveaufri adgang til boliger og kælder

Affaldsrum

P-kælder
39275

Opstalt nord

Nord 1 : 150

rev. Lokalplansforslag
Banegårdsvej 42, 8660 Skanderborg
Nyt boligbyggeri
Emne:
Dato:

Facade nord
20.02.2020

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86 14 94 00, www.ark-jr.dk

57334

52910

52910

Grønt tag
49300

Bolig

46300

Bolig

43300

Bolig

49910

Fremt. terræn tilpasses
nye forhold

Eksisternde terræn

Rampe
Skel

Opstalt syd

39275

Skel

P-kælder

Syd 1 : 150

Tegninger er ikke målfaste.

35

Banegårdsvej 42, 8660 Skanderborg
Emne:
Dato:

Facade syd
20.02.2020

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86 14 94 00, www.ark-jr.dk
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rev. Lokalplansforslag
Nyt boligbyggeri

57812

57334

52910

52910

Grønt tag

Bolig

49910
49300

46300

Bolig
Grønt areal

43300

Bolig
Fortorv

39275

Vej

P-kælder

Grønt areal

Øst 1 : 150

Opstalt øst

rev. Lokalplansforslag
Nyt boligbyggeri

Banegårdsvej 42, 8660 Skanderborg
Emne:
Dato:

Facade øst
20.02.2020

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86 14 94 00, www.ark-jr.dk

57812
56502

52910

53300

Grønt tag
49900
49300

Fortov

Gulvniveau i stueetagen

Nyt terrænniveau i skel

Eksisterende terrænniveau i skel

P-kælder
39275

Plantestensvæg
Trappeforbindelse
P-kælder og offentligt fortov

Opstalt
vest
Vest
1 : 150

Tegninger er ikke målfaste.
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Banegårdsvej 42, 8660 Skanderborg
Emne:
Dato:

Facade vest
20.02.2020

Arkitekter Johansen & Rasmussen, Langenæs Alle 21, 8000 Aarhus C, Tlf.: 86 14 94 00, www.ark-jr.dk
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22.11.1927-

3

7

6

5

14.12.196769994-64

1588-64

27.06.1956-

924243-64

11.01.1932-

924242-64

22.11.1927-

SERVITUTREDEGØRELSE

2

20.08.1926924240-64

2

4

10.10.1924924239-64

1

924241-64

Dato-lb.nr.

Højdebegrænsning.
Dok. om oversigt mv

Dok om byggelinjer mv

Vejret. Dok om færdselsret

Dok om vej og kloak

Dok om vej og kloak

Dok om indlæg af gas

Dok om vej og kloak

Overskrift

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

Påtaleberettiget

5ab Hestehaven, Skanderborg Markjorder

Matrikler:

ID

Banegårdsvej 42, 8660 Skanderborg

Ejendom:

Offentligretlig

Offentligretlig

?

?

?

?

?

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Tilstand

Tilstand

Rådighed

?

?

?

?

Rådighed/
tilstand

5ab

Vedr. matr.nr.

Ejer:

Hjørneafskæringsareal Krøyer
Kielbergs Vej og Banegårdsvej
med forbud mod etablering af
anlæg eller fyld højere end 1 m
over terræn af hensyn til oversigtsforhold.

Relevant.

Fastlægger byggelinje 15 m fra
vejmidte af vejen mellem Skanderborg og Ry (Banegårdsvej)
varierende til 30 m ved sideveje.

Relevant.

Findes ikke i tingbogen

Findes ikke i tingbogen

Findes ikke i tingbogen

Findes ikke i tingbogen

Findes ikke i tingbogen

Bemærkning

Gorm Schmidt Invest Aps

Byggeri og større terrænreguleringer må
ikke ske uden forudgående tilladelse fra
Skanderborg Kommune.

Byggeri og faste anlæg
må ikke opføres inden
for byggelinjen uden
forudgående tilladelse
fra Skanderborg Kommune.

Aktion

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?

BILAG 6
SERVITUTOVERSIGT
Lokalplan nr. 1123
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20.05.19879619-64

924244-64

01.07.1985-

SERVITUTREDEGØRELSE

3

9

8

Dok. om oversigt mv

Dok om fjernvarme mv

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

Offentligretlig

Offentligretlig

Tilstand

Tilstand

5ab

5ab

Hjørneafskæringsareal Krøyer
Kielbergs Vej og Banegårdsvej
med forbud mod etablering af
anlæg eller fyld højere end 0,8
m over terræn af hensyn til oversigtsforhold.

Relevant.

Pligt til tilslutning til fjernvarme.

Ikke relevant.

Byggeri og større terrænreguleringer må
ikke ske uden forudgående tilladelse fra
Skanderborg Kommune.

Nej

Nej
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08.05.20081009779501

SERVITUTREDEGØRELSE

4

01.07.1985-

2

3

20.03.19744011-64

1

924309-64

Dato-lb.nr.

Optionsaftale iht salgsog pantsætningsforhold

Dok om fjernvarme mv

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Overskrift

Gorm Schmidt Invest
Aps

Skanderborg Kommune

Påtaleberettiget

5az Hestehaven, Skanderborg Markjorder

Matrikler:

ID

Krøyer Kielbergs Vej 4, 8660 Skanderborg

Ejendom:

Privatretlig

Offentligretlig
og privatretlig

Offentligretlig
og privatretlig

Privatretlig/
offentligretlig

Type

Rådighed

Tilstand og rådighed

Tilstand og rådighed

Rådighed/
tilstand
5ab

Vedr. matr.nr.

Ejer:

Omhandler købsaftale.

Ikke relevant.

Pligt til tilslutning til fjernvarme.

Ikke relevant.

Deklarationsbælte på 2 m på
hver side af kloakledning og omkring brønd.

Relevant.

Bemærkning

Christina og Mikkel Malmstrup

Byggeri, større træplantninger eller lignende må ikke ske inden for ledningens deklarationsbælte uden
forudgående tilladelse
fra Skanderborg Kommune.

Aktion

Nej

Nej

Nej

Aflyses med lokalplan?

Lokalplan nr. 1123

BILAG 7
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 16-30
Lokalplan nr. 1123

TILLÆG NR. 16-30
til KOMMUNEPLAN 16
Skanderborg Kommune
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EMNE
Ændring af rammeområde 10.B.01, hvorfra et areal overføres til nyt rammeområde
10.B.17 .

REDEGØRELSE
Forslag til Lokalplan nr. 1123 - Boligområde ved Banegårdsvej - giver mulighed for
bebyggelse i op til 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 120.
Området er omfattet af kommuneplanramme 10.B.01 og udlagt til boligområde med
blandede boligbebyggelser i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt etageboliger.
Den maksimale bebyggelsesprocent for etagebebyggelse fastsættes til 60, og det maksimale etageantal fastsættes til 2½ for etagebebyggelse.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 16-30, der udlægger området til boligformål med mulighed for etageboligbebyggelse i op til 3 etager og en maks. bebyggelsesprocent på 120.
For tæt-lav bebyggelse gælder en maks. bebyggelsesprocent på 45 samt maks. etageantal på 2½.
Med ændringen muliggøres byfortætning i form af etageboligbebyggelse i op til 3 etager, indrettet med ca. 28 boliger svarende til et samlet boligareal på ca. 2.320 m² foruden kælder og dermed en bebyggelsesprocent der ikke overstiger 120.
Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje om Byfortætning:
’I områder, som kan bidrage til at understøtte Skanderborgs og de fire centerbyers
midtbyer og bydelscentrenes bymæssige karakter, samt i områder tæt på stationer
eller andre knudepunkter for den kollektive trafik, må der ske byfortætning i form
af etagebebyggelser. Etageboligbebyggelsens omfang, udformning m.v. fastlægges
efterfølgende i kommuneplantillæg og lokalplaner. For ni udpegede byfortætningsområder skal kommuneplantillæg og lokalplaner udarbejdes i overensstemmelse med
kommuneplanens planprincipper for enkelte udviklingsområder.’
Under retningslinjens redegørelse uddybes som følger:
’I områder tæt på eksisterende eller kommende stationer eller andre knudepunkter for
den kollektive trafik kan der også opføres højere bebyggelse. Det er vigtigt at udnytte områdernes byfortætningsmuligheder for på den måde at understøtte brugen af
den kollektive trafik mest muligt. [...] Opførelsen af etagebyggeri i disse områder skal
ske på et helhedsorienteret grundlag, hvor der tages hensyn til visuelle forhold, vind,
skygge og indbliksgener samt en række miljøforhold.’
Ændringen er således i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.
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BILAG IV-ARTER OG BESKYTTET NATUR, HERUNDER NATURA 2000
Der er ved den indledende screening af forslag til Kommuneplantillæg 16-30 foretaget en vurdering af påvirkningen af Bilag IV-arter og naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura-2000. Vurderingen er, at påvirkningen vil være ikke-væsentlig.

ÆNDRINGER
Der udlægges en ny kommuneplanramme 10.B.17 svarende til området, der omfattes af Lokalplan
nr. 1123.
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 120 for
etageboligbebyggelse henholdsvis 45 for tæt-lav. Etageantallet fastlægges til maksimalt 3 for etageboligbebyggelse og 2½ for tæt-lav bebyggelse.
Gældende bestemmelser for den resterende del af rammeområde 10 B.01 fastholdes.
Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider.
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OMRÅDE 10.B.01

NUVÆRENDE RAMMER

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

10.B.01

10.B.01

Plannavn

Østergade og Kr. Kielbergskvarteret

Østergade og Kr. Kielbergskvarteret

Generelle anvendelse

Område til boligformål

Område til boligformål

Specifikke anvendelse

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål.

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål.

Notat om områdeanvendelse

Inden for området kan der etableres institu- Inden for området kan der etableres institutioner til betjening af området.
tioner til betjening af området.

Notat om opholdsarealer

-

-

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

For at opnå en hensigtsmæssig udformning og/eller tilpasning til en eksisterende
bebyggelse,kan der ved udarbejdelse af en
lokalplan, tillades højere etageantal/bebyggelsesprocent på hjørnegrunde, ved hul
udfyldning, når bebyggelsen er gade- eller
pladsdannende eller i øvrigt forstærker områdets bymæssige karakter. Der skal tages
hensyn til lys- og afstandsforhold til naboejendomme.

For at opnå en hensigtsmæssig udformning og/
eller tilpasning til en eksisterende bebyggelse
kan der ved udarbejdelse af en lokalplan
tillades højere etageantal/bebyggelsesprocent
på hjørnegrunde, ved hul udfyldning, når bebyggelsen er gade- eller pladsdannende eller i
øvrigt forstærker områdets bymæssige karakter. Der skal tages hensyn til lys- og afstandsforhold til naboejendomme.

Bebyggelse %, angivet for

Åben-lav maks. 30%, etagebebyggelse maks. Åben-lav maks. 30%, etagebebyggelse maks.
60% og anden bebyggelse maks. 45%.
60% og anden bebyggelse maks. 45%.

Maks. etager

1½ etage for tæt-lav og åben-lav og maks. 2½ 1½ etage for tæt-lav og åben-lav og maks. 2½
etager for etagebebyggelse
etager for etagebebyggelse

Maks. bygningshøjde

Maks. 12 m

Maks. 12 m

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

-

Notat om infrastruktur

Der skal kunne etableres en sti fra tunnel ved
p-pladsen på Kr. Kielbergs Vej mod midtbyen.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Der skal kunne etableres en sti fra tunnel ved
p-pladsen på Kr. Kielbergs Vej mod midtbyen.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

Værdifulde bygninger med middel eller høj
bevaringsværdi skal søges bevaret. Helheden i
bymiljøet med bevaringsværdige bebyggelsessammenhænge skal understøttes med særlig
opmærksomhed, hvor ny bebyggelse er højere
end den eksisterende.

Værdifulde bygninger med middel eller høj
bevaringsværdi skal søges bevaret. Helheden i
bymiljøet med bevaringsværdige bebyggelsessammenhænge skal understøttes med særlig
opmærksomhed, hvor ny bebyggelse er højere
end den eksisterende.

Notat om støj og anden
planlægning

-

-

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Forslag

Distrikt: Skanderborg
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OMRÅDE 10.B.17

NUVÆRENDE RAMMER

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

10.B.01

10.B.17

Plannavn

Østergade og Kr. Kielbergskvarteret

Boligområde ved Banegårdsvej og Krøyer
Kielbergs Vej

Generelle anvendelse

Område til boligformål

Område til boligformål

Specifikke anvendelse

Åben-lav-, tæt-lav og etageboligformål

Tæt-lav og etageboligformål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål.

Tæt-lav og etageboligformål.

Notat om områdeanvendelse

Inden for området kan der etableres institu- tioner til betjening af området.

Notat om opholdsarealer

-

For hver påbegyndt 10 etageboligenheder skal
der etableres et opholdsareal på min. 80 m².
Opholdsarealer kan placeres på
terræn, som fælles friarealer, tagterrasse, altaner o.lign.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

For at opnå en hensigtsmæssig udformning og/eller tilpasning til en eksisterende
bebyggelse, kan der ved udarbejdelse af
en lokalplan tillades højere etageantal/
bebyggelsesprocent på hjørnegrunde, ved
hul udfyldning, når bebyggelsen er gade- eller pladsdannende, eller i øvrigt forstærker
områdets bymæssige karakter. Der skal tages
hensyn til lys- og afstandsforhold til naboejendomme.

Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til hensigtsmæssig udformning og/eller
tilpasning til en eksisterende bebyggelse,
herunder styrkelse af områdets bymæssige
karakter. Der skal tages hensyn til lys- og
afstandsforhold til naboejendomme.

Bebyggelse %, angivet for

Åben-lav maks. 30%, tæt-lav maks. 45%, Tæt-lav maks. 45%, etagebebyggelse maks.
etagebebyggelse maks. 60% og anden be- 120%.
byggelse maks. 45%.

Maks. etager

1½ etage for tæt-lav og åben-lav og maks. 2½ Maks. 2½ etage for tæt-lav og maks. 3 etager
etager for etagebebyggelse
for etagebebyggelse

Maks. bygningshøjde

Maks. 12 m

Maks. 16 m

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

I den videre planlægning skal det sikres, at støj
og vibrationer fra veje og jernbaner kan overholdes.

Notat om infrastruktur

Der skal kunne etableres en sti fra tunnel ved Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
p-pladsen på Kr. Kielbergs Vej mod midtbyen. Kommunes gældende parkeringsnorm.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Distrikt: Skanderborg
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OMRÅDE 10.B.17

NUVÆRENDE RAMMER

FREMTIDIGE RAMMER

Notat

Værdifulde bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skal søges bevaret. Helheden i
bymiljøet med bevaringsværdige bebyggelsessammenhænge skal understøttes med særlig
opmærksomhed, hvor ny bebyggelse er højere
end den eksisterende.

Notat om støj og anden
planlægning

-

-

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Forslag
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VEDTAGELSE

Vedtagelse

VEDTAGELSE:

VEDTAGELSE

Således vedtaget fremlagt som forslag til Kommuneplantillæg
nr. 16-30 af Skanderborg Byråd den XX. måned 20XX.

ENDELIG VEDTAGELSE

Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i
Skanderborg Byråd den XX. måned 20XX.

ENDELIG VEDTAGELSE:
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BILAG 8
MILJØVURDERING OG SCREENINGSSKEMA
Lokalplan nr. 1123

1/11

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer
Udfyldning af nedenstående skema
Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder:
Ikke relevant
Til emner, som ikke er relevante i forbindelse med planen. Hvis der for eksempel ikke findes
bevaringsværdige bygninger inden for planens område, kan emnet betegnes som ikke relevant.
Væsentlig negativ indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Ikke væsentlig indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.
Væsentlig positiv indvirkning
Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.
Skal undersøges nærmere
Skal anvendes, når planen har eller kan have indvirkning på det bestående miljø, men indvirkningens
omfang ikke er kendt. Emnet skal klarlægges, før planudkast foreligger.
I alle tilfælde er der tale om en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
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2/11

Screening for miljøvurdering af Lokalplan 1123 – Etageboliger på
Banegårdsvej

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

Skal undersøges nærmere

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01
1.02

Risiko for kriminalitet
Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)

X
X

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

X

1.04
1.05

Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)

X
X

1.06

X

1.08

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

1.09

Skyggevirkninger

1.07

48

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Screening/scoping
(afgrænsning)

Grunden som bebygges skråner meget og der
har været et dilemma omkring indplaceringen
af en fornuftig kørevej på grunden uden at få
en meget stor støttemur som konsekvens. Der
er indgået et kompromis hvor adgangsvejens
længdefald langt overstiger det man normalt
ville kunne godkende men det er begrundet i
de svære terrænmæssige forhold og hensynet
til naboerne.
Bebyggelsens skal placeres under
hensyntagen til oversigtsforhold omkring
adgangsvejens tilslutning til Krøyer Kielbergs
Vej
Afhængig af om lejlighederne er
gennemgående, placering af
redningsåbninger mv og adgang til
tagterrasser vil der være behov for udlæg af
brandredningsarealer.

X
X
X

Visuelle gener bør undersøges gennem
visualiseringer og lignende.
Skyggekast på naboejendomme bør
undersøges yderligere.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Lokalplanen udlægger etagebolig i et
eksisterende boligområde. Etageboliger er
mindre følsomme for støj end åben-lav
boligbebyggelse og har derfor højere
vejledende støjgrænser.
De nærmeste virksomheder i form af en
tankstation (miljøklasse 3) og et p.t. nedlagt
autoværksted (miljøklasse 4-5) ligger ca. 28
meter fra lokalplansområdet (skel til skel).
Det er kortere end anbefalet i Håndbog om
Miljø og Planlægning, hvor der anbefales en
afstand på mellem 50-150 meter.
Det er muligt at regulere støjen fra
virksomhederne efter Miljøbeskyttelseslovens
§42, såfremt der opstår støjgener derfra. Der
er kortere afstand mellem virksomhederne og
det øvrige boligområde med åben-lav
boligbebyggelse. Virksomhederne bliver
således ikke pålagt øgede miljøkrav i
forbindelse med etablering af etageboliger i
lokalplanområdet. Etageboligerne ligger dog
højere end de omkringliggende boliger og kan
således opleve en anden støjpåvirkning end
boligerne pga. af terrænet.
Opmærksomhed henledes på, at der i
projektering af byggeriet bør sikres mod
bygningstransmitteret støj fra
parkeringskælderen og udbredelse af støj
herfra til naboerne. Det vurderes at
parkeringskælderen kan indrettes, så der
undgås gener herfra.

1.11

49

Støjpåvirkning, trafikstøj

X

Støjberegninger viser, at bebyggelsen vil blive
påvirket af trafikstøj, der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser i
henhold til Miljøstyrelsens vejledning Støj fra
veje - nye boliger i eksisterende støjbelastede
byområder.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)
Svage grupper (f.eks..
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser
Begrænsninger og gener
overfor befolkningen generelt
Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X
X
X
X
X

X
(L)

1.17 [Andet]
2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
2.01

2.02

50

Beskyttede naturtyper i ht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)
Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Virksomheder:
Da lokalplansområdet ligger længere væk fra
de nærmeste virksomheder end den øvrige del
af boligområdet, vurderes det, at
virksomhederne ikke bliver pålagt væsentligt
skærpede miljøkrav som følge af etablering af
etageboligerne.
Landbrug. Da området er i byzone, med langt
til byzonegrænsen vil landbrug ikke blive
påvirket af ændringen, ligesom der ikke
forventes påvirkning fra landbrug ind i
området.
Der er 2,8 km til et større svinebrug, 1,5 km til
et større hestehold og ca. 1 km til et mindre,
frilands kvæghold.
Disse afstande gør, at det er usandsynligt, at
området vil påvirkes af lugt fra landbrug. /ibp

X

X

Der er ikke Natura 2000-områder inden for
området. Nærmeste område (N52 ved Mossø)
ligger ca. 4,5 km mod vest. Projektet er ikke af
en karakter, der kan påvirke et Natura 2000område på så stor afstand.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
3.00

Dyreliv
Planteliv
Spredningskorridorer
Lavbundsområder
Grønne områder
[Andet]
Landskab og jordbund

3.01

Landskabelig værdi

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

X

X
X
X
X

Projektet berører eksisterende bymæssig
bebyggelse, og der er ikke registreret og
forventes ikke at være yngle- og rasteområder
eller forstyrrelse af strengt beskyttede eller
rødlistede arter.

X

X

Lokalplan området ligger nær stationen i
Skanderborg By op mod Banegårdsvej, som
ligger højere i terrænet end lokalplanområdet.
Området er omgivet at den lavere villaby, med
Kielberghus umiddelbart nordøst for
området.
Området ligger i dallandskabet omkring
Skanderborg Sø som på dette sted er udpeget
som landskab af generel landskabelig
interesse med landskabskarakteren
Sølandskab.
De landskabelige interesser knytter sig til den
visuelle påvirkning byggeri inden for
lokalplanområdet vil få fra landskabsrummet
omkring Skanderborg Sø, der er udpeget som
landskab af særlig interesse.

3.02
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Geologiske særpræg (jordlag)

X

Bebyggelsens højde og valget af materialer vil
have stor betydning for, hvordan bebyggelsen
vil opleves fra landskabsrummet.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

52

3.03

Geologiske særpræg
(landskab)

X

3.04

Jordforurening

X

3.05
3.06

Okkerforurening
Risiko for forurening

X

3.07

Jordhåndtering/flytning

3.08
3.09

Skovrejsning/skovnedlæggelse X
Fredning
X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Lokalplanområdet ligger inden for det
geologiske rammeområde ”Det Midtjyske
Søhøjland”
Inden for rammeområdet er det overgangene
i landskabet der skal sikres bevaret. Det
vurderes ikke at byggeri inden for
lokalplanområdet vil påvirke der interesser
der skal varetages med retningslinjen
Der er ikke registret kortlagte
jordforureninger på vidensniveau 1 eller 2
indenfor området.

X
X

Området er områdeklassificeret. Al jord inden
for områdeklassificerede arealer betragtes
som lettere forurenet. Det skal anmeldes til
kommunen, hvis man flytter jord fra en
ejendom i et områdeklassificeret område.
Der er ikke fredning inden for
lokalplanområdet
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Screening/scoping
(afgrænsning)

3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Herunder strandbeskyttelselinje, sø- og
åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje,
fortidsmindebeskyttelseslinje,
kirkebyggelinje, beskyttede sten- og
jorddiger.
Lokalplanområdet ligger inden for 300 meter
af skove liggende vest for området samt
skovbælte langs jernbanen nord for
lokalplanområdet. Området er derfor som
udgangspunkt omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 17
(skovbyggelinjen).
Mellem området og skoven mod vest er der
væsentlig bebyggelse, hvilket betyder at denne
skovbyggelinje ikke er gældende i området.
Lokalplanens bebyggelse ligger som den
nærmeste bebyggelse i forhold til skoven
langs banen nord for området. Opførelse af
bebyggelse inden for lokalplanområdet vil
derfor kræve en dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje)
i forhold til dette skovbælte.
Der er ikke andre bygge- og beskyttelseslinjer
eller diger inden for lokalplanområdet

3.11 [Andet]
4.00 Vand
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4.01

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

4.02

Udledning af spildevand

X

X

Kræver det spildevandstillæg?
Nej. Området er separatkloakeret og
Skanderborg Forsyning skal derfor modtage
overfladevand.
Kræver det spildevandstillæg?
Området er i spildevandsplanen udlagt til
separatkloak, så der skal ikke laves et tillæg.
Ved opførelse af ny bebyggelse inden for
lokalplanområdet skal Skanderborg
Forsynings Virksomhed a/s vurdere om deres
ledninger har tilstrækkelig kapacitet ligesom
der formentlig skal betales mere i
tilslutningsbidrag.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Processpildevand og tilslutningstilladelser?
Der etableres boliger og der skal således ikke
afledes processpildevand.
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4.03

Klimatilpasning

X

4.04

Grundvandsforhold

X

Giver planen risiko for oversvømmelse
inden- og uden for planområdet uden at
anvise tiltag til at imødegå den? Nej – kun
overfladevand skal håndteres jf.
nedenstående.
Planområdet er ikke udpeget som et
indsatsområde uden at tage tilstrækkeligt
hensyn til det?
Forhold omkring håndtering af
overfladevand drøftes og afklares med
Forsyningen. Såfremt Forsyningen vurderer
at alt overfladevand ikke kan modtages, skal
der etableres mulighed for opstuvning af
overfladevand inden for området.
Området befæstes mere end det er i dag, så en
intern forsinkelse af klimavand kan komme
på tale.
Området ligger i område med
drikkevandsinteresse men inden for
indvindingsoplandet til Fredensborgværket.
Det betyder at området har samme status som
områder med særlig drikkevandsinteresse.
Projektet giver mulighed for
omdannelse/fortætning af eksisterende
byområde. Arealanvendelsen ændres ikke til
mere grundvandstruende aktivitet. Områder
med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og
indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse skal så vidt
muligt friholdes for udlæg af arealer til
byudvikling. Derfor kan det ud fra et
grundvandssynspunkt være fornuftigt at
fortætte eksisterende by.

9/11
Lokalplan nr. 1123

Screening/scoping
(afgrænsning)

4.05

Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer

4.06

Vandforsyning

4.07

Tidl. vandhul/vandløb på
grunden –
genetablering/problemer med
fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft
5.01

X

X
X

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

X
(V)
X

6.01
6.02
6.03

X
X
X

Energiforbrug
Eventuel påvirkning af klima
Varmeforsyning (dialog
indledes)

6.04

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Jf. kommuneplan 16 må overfladevand fra
ekstremregn ikke ved
tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning
give anledning til forurening af grundvand
eller udgøre en risiko i forhold til
drikkevandsinteresserne.
Området ligger indenfor Skanderborg
Forsyningsvirksomheds forsyningsområde.

Der er fjernvarme i området i forvejen. Det
går jeg ud fra de også skal have - med
tilslutningspligt.

Kollektiv trafik (f.eks.
X
ruteændring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
7.01
7.02
7.03
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Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier

X
X
X

Se under bevaringsværdige bygninger.
Den oprindelige eksisterende bygning er
bevaringsværdig, men er ikke velvedligeholdt
og har fået tilført mange til- og ombygninger,
der påvirker bevaringsværdien.
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Screening/scoping
(afgrænsning)

7.04

Kirker og deres omgivelser

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Ikke væsentlig indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Væsentlig negativ indvirkning

Bemærkninger

Skanderup Kirke ligger mod sydøst. Fra
Banegårdsvej er der indblik til kirken med
dens karakteristiske tårn som ligger højt i
forhold til den foranliggende villaby.
Visualiseringer af en del af bebyggelsen inden
for lokalplanområdet viser at dette kik til
kirken vil forsvinde når bebyggelsen inden for
lokalplanområdet opføres.
Kirken ligger omgivet af bymæssig bebyggelse
og er dermed ikke omfattet af beskyttelse,
ligesom der ikke er udpeget indsigtslinjer til
kirken, som sikre oplevelsen af kirken i byen.

7.05

Fredede eller
bevaringsværdige bygninger

X

Den oprindelige eksisterende bygning er
bevaringsværdig, men er ikke velvedligeholdt
og har fået tilført mange til- og ombygninger,
der påvirker bevaringsværdien.

X

Placeringen er tæt på Stationen og den
tilhørende parkeringsplads på Kr. Kielbergs
Vej. Stationen udgør et kendetegn i byen og til
dels et mødested. Det vurderes at byggeriet
kan understøtte dette.

7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder
8.01

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)

8.02

Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

8.03

X

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

56

[Skriv selv relevant tekst]
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Konklusion
Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan (§ 8, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun
miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet,
og planforslaget skal derfor miljøvurderes.
Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes
beslutningen, om at miljøvurdere planforslaget, ikke i høring hos andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i oktober 2019 af Skanderborg Kommune med Plan og Byudvikling som
tovholder.
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1. Indledning

Denne miljøvurdering er udarbejdet i henhold til
§ 8, stk. 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)” – LBK
1225 af 25/10/2018.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til at undersøge yderligere forhold i miljøvurderingen.
Valg af alternativer
Miljøvurderingen belyser ét alternativ A, som omfatter den ønskede planlægning.

Ifølge lovgivningen skal lovpligtige planer og
programmer, som tilvejebringes af oﬀentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en
konkret miljøvurdering for den pågældende plan
eller program.

Alternativ A sammenholdes med 0-alternativet, som
er situationen, hvor planlægningen ikke gennemføres - det vil sige, at området administreres efter den
gældende kommuneplanramme.

Lokalplan 1123 med tilhørende Kommuneplantillæg 16-30 har til formål at muliggøre byfortætning i
form af etageboligbebyggelse med en placering nær
et bymæssigt knudepunkt ved Skanderborg Station.
Det konkrete projekt, som planlægningen muliggør,
omfatter en hjørneejendom udført som et sammenhængende bygningskompleks i 2-3 etager og med
en bygningshøjde på op til 15 meter. Den samlede
bebyggelsesprocent for området er på op til 120 %.

Idet den nuværende udnyttelse af området ligger
langt fra det, den gældende kommuneplan giver mulighed for, er 0-alternativet belyst ved at vise eksisterende forhold, som illustrerer naboernes oplevelse
af området i dag, suppleret med et ktivt scenarie,
hvor den gældende kommuneplanramme udnyttes
med udgangspunkt i en maks. bebyggelsesprocent
på 60, maks. bygningshøjde på 12 m og maks. antal
etager på 2½.

Fokusområder
Miljøscreeningen viser, at lokalplanforslaget skal
miljøvurderes på grund af miljøpåvirkningerne på
følgende områder:
• Visuelle gener, herunder landskabelige gener og
indbliksgener samt
• skyggekast

0-alternativet bruges som referenceramme til vurdering af miljøkonsekvenserne fra Alternativ A.

I planens miljøscreening fremgår det, at der vil være
en række øvrige, ikke-væsentlige miljøpåvirkninger
som følge af realisering af planen. Beskrivelsen heraf
kan ses i lokalplanen.

1.1 Høring af berørte myndigheder
I forbindelse med udpegningen af de væsentlige
miljøpåvirkninger, som behandles i nærværende
miljøvurdering, er Skanderborg Museum, Østjysk
Brand og Redning og Skanderborg Forsyning blevet
hørt som berørte myndigheder.
Østjyllands Brandvæsen har bemærket, at der afhængigt af bebyggelsens indretning kan blive behov
for udlæg af brandredningsarealer.

Der er ikke belyst yderligere alternativer, da den
forudgående proces har vist, at det er vanskeligt at
indrette området på andre måder.
Kumulative eﬀekter
Kumulativ eﬀekt kan opstå, i det tilfælde hvor andre
planlagte eller eksisterende projekter - sammen med
en virkning fra det ansøgte - kan forstærke konsekvenserne for miljøet.
Skanderborg midtby oplever i disse år en væsentlig
stigning i byfortætningsprojekter, som i princippet
vil kunne forstærke eﬀekten af hhv. skyggekast og
indbliksgener for naboboliger.
Det nærmeste udpegede byfortætningsområde ligger
umiddelbart nord for området for lokalplanområdet,
dog er der ikke i skrivende stund planer om byggeri.
Nærmeste byfortætningsprojekt i proces ligger i en
afstand af ca 600 m sydøst for lokalplanområdet på
’Kvickly-grunden’ i Adelgade.

Museum Skanderborg anbefaler, at der foretages en
arkæologisk forundersøgelse evt. før de eksisterende
bygninger nedrives, da der i området omkring Skanderup Kirke i middelalderen har været en landsby.
Skanderborg Forsyning bemærker at, såfremt der er
en stigning i befæstelsesgraden, skal der foretages
forsinkelse af overadevandet, inden det ledes ud til
Skanderborg Forsynings system.
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2. Resume af miljøvurderingen

Miljøvurderingen belyser alternativ A (lokalplanforslag) og sammenholder dette med 0-alternativet,
som både belyses i form af muligheder inden for
gældende kommuneplan og eksisterende forhold.
Der er belyst ændringer for to forhold:
1. Visuelle gener, indbliksgener og landeskabelig
påvirkning
2. Skyggekast
Ad 1: Alternativ A medfører visuelle ændringer for
omgivelserne, som overstiger 0-alternativet (gældende planlægning). Påvirkningen vil være størst for
naboboligerne Krøyer Kielbergs Vej 6, Nørre Alle 28
0g 30, hvor ændringen vurderes at være væsentligt
negativ.
0-alternativet (gældende planlægning) vil også
medføre visuelle ændringer for omgivelserne, som
overstiger eksisterende forhold. Påvirkningen vil,
tilsvarende A-alternativet, være størst for naboboligerne Krøyer Kielbergs Vej 6, Nørre Alle 28 0g 30.
A-alternativet vil medføre flere indbliksgener end
0-alternativet, da der er tale om flere boliger, som
desuden er højereliggende.
Den visuelle påvirkning som følge af A-alternativet
vurderes dog ikke at være væsentlig større end i
o-alternativet.
På grund af lokalplanområdets højtliggende placering er den visuelle påvirkning af det landskabelige
rum omkring Skanderborg Sø også vurderet.
Banegårdsvej er indfaldsvej til Skanderborg By. For
begge alternativer gælder, at den nye bebyggelse vil
afskære den nuværende visuelle kontakt til spiret på
Skanderup Kirke på en strækning på ca. 100 m af
Banegårdsvej. På samme strækning vil Højvangen
ikke længere kunne opleves i det fjerne, mens den
visuelle kontakt til Skanderborg Sø bevares.
I begge alternativer forringes desuden oplevelsen
af villabyen på strækningen, hvor den ny bebyggelse passeres på Banegårdsvej. Den landskabelige
påvirkning vurderes således i begge alternativer at
medføre væsentlig visuel påvirkning.
Ad 2: Alternativ A vil medføre skyggekast for
omgivelserne, som overstiger eksisterende forhold.
Påvirkningen vil have betydning for naboboligerne
Krøyer Kielbergs Vej 6 og Nørre Alle 28. Det vurderes, at påvirkningen i A-alternativet ikke vil være
væsentlig.
0-Alternativet for lokalplanområdet er det, hvor

områdets gældende planlægning fastholdes.
Skyggeberegningerne viser, at o-alternativet påvirker
naboboligerne Krøyer Kielbergs Vej 6 og Nørre Alle
28. Det vurderes, at påvirkningen i o-alternativet ikke
vil være væsentlig.
Øget byliv
De forventede gener skal ses i forhold til de fordele
der kan opnås ved byfortætning.
Flere boliger vurderes overordnet at bidrage positivt til bylivet og detailhandlen i bymidten. Samtidig
medfører byfortætning at der spares arealressourcer,
ligesom bynær placering af boliger medfører øget tilgængelighed til hverdagsaktiviteter uden brug af bil.
Endelig bidrager og supplerer byfortætning med
boliger, der er tidssvarende i forhold til størrelse og
indretning.
2.1 Valg af alternativ
På baggrund af ovenstående er det valgt at udarbejde
lokalplan for alternativ A.

Overvågning af planens miljøpåvirkninger

Skanderborg Kommune vil ved realiseringen af projektet tilse, at lokalplanens bestemmelser overholdes.

3. Beskrivelse af det ansøgte
projekt
Ansøger ønsker at opføre etageboligbebyggelse i
2-3etager og en bygningshøjde på op til 15 meter.
Bebyggelsen påtænkes indrettet med ca. 28 boliger.
Byggeriet disponeres med mulighed for at udnytte
det skrånende terræn, således det indrettes med
parterre, der kan indrettes med parkering i sammenhæng med parkering på terræn.
For at tilpasse sig områdets skala trappes byggeriet ned mod tilgrænsende nabobebyggelse, ligesom
byggeriet indrettes med facadespring og underopdeles i volumener, der varieres i farver og tagformer.
En begrænset del af bebyggelsen kan indrettes med
anlæg til solenergi på tagfladen. Enkelte flade tage
skal fremstå grønne.
Lokalplanen giver mulighed for indretning af tagterrasser og opsætning af altaner, når disse placeres
under hensyntagen til indbliksgener.
Boligbebyggelsen skal vejbetjenes fra Krøyer Kielbergs Vej og forsynes med stiforbindelse til Banegårdsvej syd for bebyggelsen.
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Alternativ A: Situationsplan der viser det ansøgte projekt, forudsat udarbejdelse af kommuneplantillæg.

62

Illustration, der viser bygherres skitseprojektet set fra vejkrydset Banegårdsvej/Kr. Kielbergs Vej. Bebyggelsen påtænktes opført primært i blank mur i teglsten, der varierer i farver. Samtidig benyttes facadespring og variation i både
facadeudtryk og tagform for at tilpasse bebyggelsen til omgivelserne. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i
dette udtryk, og fastlægger bestemmelser om materiale farver i mørke grå, sort og mørke nuancer af rød og brun som
er fremherskende i kvarteret.
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4. Sammenhæng med anden
planlægning
Kommuneplanramme 10.B.01
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 10.B.01, der i Kommuneplan 16 er udlagt til
boligområde med blandede bebyggelser i form af
tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt etageboliger.
Det maksimale etageantal er fastsat til 1½ etager for
åben-lav og maks. 2½ etager for etagebebyggelse og
bygningshøjde maks. 12 m. Kommuneplanramme
10.B.01 angiver en maksimal bebyggelsesprocent på
30 for åben-lav bebyggelse, 60 for etagebebyggelse
og 45 for anden bebyggelse.
Ramme 10.B.01 fastlægger desuden: ’For at opnå
en hensigtsmæssig udformning og/eller tilpasning til en eksisterende bebyggelse, kan der ved
udarbejdelse af en lokalplan, tillades højere etageantal/bebyggelsesprocent på hjørnegrunde og
ved huludfyldning, når bebyggelsen er gade- eller
pladsdannende, eller i øvrigt forstærker områdets
bymæssige karakter. Der skal tages hensyn til lysog afstandsforhold til naboejendomme.’

Høringssvarene omhandlede overordnet følgende
emner: Skyggekast, indbliksgener, områdets terræn,
visuel påvirkning af byen og omgivelserne, trafikale
forhold (herunder sikker skolevej og parkering i
området) samt regnvands- og funderingsforhold.
Foroffentlighedsfasen resulterede blandt andet i, at
lokalplanområdet blev udvidet til at omfatte nærmeste nabo, og dermed give bedre mulighed for at placere fremtidigt byggeri hensigtsmæssigt på grunden.
Kommuneplantillæg 16-30
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages samtidig af et tillæg nr. 16-30
til Kommuneplan 16. Formålet med tillægget er,
at fastlægge den tilladte bebyggelsesprocent for
etageboligbebyggelse til 120, det maksimal etageantal til 3 etager samt en maksimal bygningshøjde på
16 m. Med tillægget overføres området, svarende til
lokalplanområdet, fra rammeområde 10.B.01 til et
nyt rammeområde 10.B.17.
Lokalplan og byplanvedtægt
Lokalplanområdet er ikke omfattet af en gældende
lokalplan eller byplanvedtægt.

Retningslinje for byfortætning
Lokalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af
retningslinje om byfortætning:
’I områder, som kan bidrage til at understøtte
Skanderborgs og de fire centerbyers midtbyer
og bydelscentrenes bymæssige karakter, samt i
områder tæt på stationer eller andre knudepunkter
for den kollektive trafik, må der ske byfortætning i
form af etagebebyggelser. Etageboligbebyggelsens
omfang, udformning m.v. fastlægges efterfølgende
i kommuneplantillæg og lokalplaner.’
Lokalplanens formål og disponering følger disse
hensigter med Kommuneplan 16, der blandt andet
har til formål at spare arealressourcer, give mere
levende bymidter samt øge variationen i beboersammensætning.
Indkaldelse af idéer og forslag
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med
kommuneplanen for så vidt gælder etageantal, bebyggelseshøjde og bebyggelsesprocent.
Der har i processen været afholdt en foroffentlighedsfase i perioden fra den 1 .til den 15.maj 2017. I
denne fase blev der udsendt materiale og afholdt et
borgermøde, med det formål at indkalde ideer og
forslag til planlægningen.
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5. Eksisterende forhold
Beskrivelse af lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 5ab og 5az
begge ejerlavet Hestehaven, Skanderborg Jorder.
Den eksisterende bebyggelse på hjørneejendommen
Banegårdsvej 42 og 42A udgøres af boligbebyggelse
i form af en ældre bygning, der oprindeligt er opført
i 1785 og siden både om- og tilbygget. Den ældste
og primære bygning er opført i rød tegl og fremstår
med 2½ etager. Taget er udført som symmetrisk
saddeltag beklædt med skifer-eternit. Bebyggelsen
er indrettet med tre boliger og registreret med lav
bevaringsværdi. Den nyere tilbygning er opført i gule
tegl og fremstår i 1½ etager. Taget er et symmetrisk
saddeltag beklædt med fibercement.
Den eksisterende boligbebyggelse Krøyer Kielbergs
Vej 4 udgøres af et enfamiliehus, opført i 1931 og
registeret med middel bevaringsværdi. Bygningen er
opført i 1½ etage og fremstår med rødmalet træbeklædning samt symmetrisk saddeltag udført i tegl.
Ejendommenes ubebyggede arealer anvendes som
fri- og opholdsareal i tilknytning til boligerne.

Station

Inden for lokalplanområdets udstrækning er der
væsentlige terrænspring, koncentreret om det nordvestlige hjørne, hvor både Krøyer Kielbergs Vej og
Banegårdsvej ligger på hævet terræn - nogle steder
op til 3 meter over det naturlige terræn.
Således er den eksisterende bebyggelse ”trykket”
ned i landskabet, og fremstår næsten en fuld etage
lavere set fra dette hjørne.
Beskrivelse af omgivelserne
Lokalplanområdet er beliggende på kanten af Krøyer
Kielberg kvarteret, som er et ældre villakvarter med
meget forskelligartet boligbebyggelse. Skanderborg
Station ligger ca. 100 meter nord for området.
Ca. 35 meter mod nordøst ligger det gamle frølager
Kielberghus, og mod sydøst i en afstand af ca. 300
meter ligger Skanderup Kirke. De to bebyggelser
udgør kendte pejlemærker i Skanderborg bys landskabelige rum.

Kielberghus

Skanderup Kirke
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Geodatastyrelsen
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Signaturforklaring

Jordstykke/skel

Projektområdet (matrikel 5ab og 5az markeret med blåt) er en del af et villakvarter med ældre og nyere villaer i 1-2
plan, af forskellig karakter, opført i forskelligartede materialer og med forskellige taghældninger.
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6. 0-alternativ

0-alternativet er situationen, hvor planlægningen
ikke gennemføres - det vil sige, at området administreres efter den gældende kommuneplanramme
10.B.01.
Den eksisterende bebyggelse i området består af
ere mindre bebyggelser til boligformål, og varierer
mellem 1½ og 2½ etage, foruden ere mindre skure
og lignende. Alle bygninger og udearealer fremstår i
dag med manglende vedligeholdelse.
Den gældende kommuneplan giver mulighed for at
opføre etagebebyggelse i 2½ etage med en bebyggelsesprocent på 60. Ved udarbejdelse af en lokalplan
tillades dog højere etageantal/bygningshøjde/bebyggelsesprocent på hjørnegrunde samt ved huludfyldning, når bebyggelsen er gade- eller pladsdannende, eller i øvrigt forstærker områdets bymæssige
karakter.
Lokalplanområdet er på 1.941 m². Den nuværende
bebyggelsesprocent er på 28, svarende til 547 m².
Idet den nuværende udnyttelse af området ligger
meget langt fra det, den gældende kommuneplan
giver mulighed for, er 0-alternativet belyst ved at
vise eksisterende forhold, som illustrerer naboernes
oplevelse af området i dag, suppleret med et ktivt
scenarie, med en bebyggelsesprocent på 60/bygningshøjde på 12 m, som er det gældende kommuneplanramme angiver samtidig med at der åbnes op
for at yderligere planlægning kan muliggøre mere.
0-alternativet bruges som referenceramme til vurdering af miljøkonsekvenserne fra Alternativ A.
Metode for belysning af eksisterende forhold
Til belysning af eksisterende forhold er anvendt fotos af området, samt en 3D-model til skyggestudier
(se beskrivelse af 3D-model i afsnit 7.1.2).
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Metode for belysning af muligheder inden
for gældende kommuneplanramme 10.B.01
Mindre enheder af bebyggelse vil kunne opføres
med en byggetilladelse, mens større projekter vil
kræve en lokalplan, og i den forbindelse en selvstændig miljøscreeningsproces og evt. miljøvurdering.
Miljøvurderingen omfatter et konstrueret scenarie
med afsæt i det eksisterende byggeri beliggende på
Banegårdsvej 38. Det ktive byggeri er indrettet
med lejligheder og opført i 2½ etage. Denne bygningstypologi er valgt, fordi bebyggelsen er karakteristisk for området, og samtidig vil kunne indrettes
med lejligheder eller som rækkehuse. Enkelthus-typologien er fravalgt på baggrund af retningslinjen
om byfortætning i den gældende kommuneplan.
Det ktive byggeri er sammensat af re bygningsvolumener i 2½ etage, der alle måler 12 meter i
højden, 9 meter i dybden. Bygningskomplekset har
et samlet etageareal på 1.100 m², hvilket efterlader
mulighed for at opføre cykelskure og lignende inden
for en bebyggelsesprocent på 60.
For at opnå det bedste udgangspunkt for at sammenligne med alternativ A, er bygningsvolumenet så
vidt muligt placeret sammenfaldende med byggefelterne i alternativ A. Den primære bebyggelse er placeret langs med Banegårdsvej, hvor den bymæssige
oplevelse vurderes at være væsentligst. Med dette
udgangspunkt er der udarbejdet volumenstudier og
skyggediagrammer til belysning af miljøpåvirkningerne.
Der gøres opmærksom på at andre bygningstyper og
placeringer vil kunne medføre andre miljøpåvirkningerne, afhængig af hvordan fremtidigt byggeri
disponeres.

Illustration, der viser scenariet med det ktive byggeri o-alternativet (gældende planlægning).
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7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøscreeningen har vist, at der er to forhold, der
vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger:
1.

Visuelle gener, indbliksgener og bebyggelsens
indpasning i kvarteret samt det landskabelige
rum omkring Skanderborg Sø
2. Skyggekast
I det følgende gennemgås de to forhold enkeltvis.
De forventede genevirkninger skal ses i forhold til
de fordele, der kan opnås ved byfortætning. Det
påtænkte projekt vil således bidrage med flere stationsnære boliger, samt mindre boliger som er efterspurgte, hvilket derfor vurderes at bidrage positivt
til udbuddet af boliger i det centrale Skanderborg.
Samtidig medfører byfortætning at der spares arealressourcer, ligesom by- og stationsnær placering
medfører øget tilgængelighed til hverdagsaktiviteter
uden brug af bil.

seringer og volumenstudier i 3D-model.
2. Hvordan ændres oplevelsen af at blive
betragtet?
Spørgsmålet søges besvaret ved hjælp af droneoptagelser, der viser omfanget af indbliksgener fra det
nye byggeri til de påvirkede naboboliger og øvrige
omgivelser. I undersøgelsen af visuelle påvirkninger
af omgivelserne er der lagt særligt vægt på påvirkningen af de nærmeste naboers primære opholdsarealer.

7.1.1 Bestående forhold

Lokalplanområdet er placeret ca. 100 meter syd for
Skanderborg Station. Hele det stationsnære område
ligger højt i landskabet på et sydvendt areal med
udsigt til Skanderborg by, Skanderup Kirke og Skanderborg Sø. Terrænnet falder fra ca. kote 45 i nordvest mod ca. kote 25 mod syd og øst – lavest mod
Skanderborg Sø. Arealet, der omfattes af lokalplan
1123, er markant skrånende, idet terrænet falder fra
kote 44 i det nordvestlige hjørne til kote 42 i øst og
kote 37,5 i syd.

Miljøvurderingens belysning af visuelle gener har til
hensigt at besvare to spørgsmål:

Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til
Krøyer Kielbergs kvarteret, som er et ældre boligområde hovedsageligt bestående af fritliggende villaer i
1-2 etager med tilhørende private haver.

1. Hvordan ændres oplevelsen, når jeg betragter det nye byggeri?
Spørgsmålet søges besvaret ved belysning af den
måde, det nye byggeri vil opleves på, når man
bevæger sig i nærområdet og på længere afstand af
byggeriet. Til dette formål er der udarbejdet visuali-

Vest for lokalplanområdet, på den modsatte side
af Banegårdsvej, ligger en mindre enklave af ældre
sammenbyggede byhuse i 1-2 etager opført i røde
teglsten, der med facader i vejskel klart definerer byrummet ved krydset mellem Banegårdsvej og Krøyer
Kielbergs Vej.

7.1 Visuelle gener

Station
Kielberghus

Skanderup Kirke

© Skanderborg Kommune, © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Terræn og højdekoter for Skanderborg by. Lokalplanområdet er placeret stationsnært - nordvest for Skanderborgs
bymidte.
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7.1.2 Volumenstudie

For at illustrere den forventede visuelle ændring for
omgivelserne, er der lavet volumenstudier af det
nye byggeri fra i alt 5 fotostandpunkter, som ses på
oversigtskortet nedenfor.
For alle 5 fotostandpunkter vises følgende:
1. En visualisering, der viser Alternativ A
2. Et volumenstudie, der viser 0-alternativ (gældende planlægning) baseret på en 3D-model
3. Et foto, der viser eksisterende forhold
3D-modellen er opbygget i programmet ArcGIS PRo
på baggrund af 3D-bygninger placeret på en højdemodel fra 2014 (DTM, DSM). Bygninger med en højde på under 2 meter og/eller et grundareal mindre
end 50 m² fremgår ikke af modellen.

Betragterhøjde
Betragterhøjden har betydning for, hvordan det nye
byggeri vil opleves. Jo højere synsvinklen er over
jordens overflade, jo nemmere vil det være at se den
nye bebyggelse fordi eksisterende tage i forgrunden
vil placere sig lavere end betragterens øjenhøjde.
Fotos af eksisterende forhold er optaget i normal
betragterhøjde, svarende til ca. 170 cm over jordens
overflade.
I 3D-modellen er betragterhøjden vist fra en højde
på ca. 1,7 meter over jorden. Det betyder, at foto af
eksisterende forhold og 3D-modelllen bør være sammenlignelige. 3D-modellen vil dog altid vise mere af
det nye byggeri, end hvis bygningerne blev placeret
på fotos af eksisterende forhold. På den måde vises
”worst case”-situationen.

I 3D-modellen er bebyggelsen placeret inden for
lokalplanens angivne byggefelter. Etageantal og
højder på bygninger fremgår af beskrivelserne til de
enkelte visualiseringer. Der gøres opmærksom på at
den viste bebyggelse - Alternativ A - er målt til ca. 15
meter på det højeste sted i 3D-modellen (i forhold til
fortov på Krøyer Kielbergs Vej).
3D-modellen er et udsnit, og derfor vil der fra visse
punkter kunne opleves at bebyggelse i større afstand
fra lokalplanområdet ikke fremgår. Volumenstudierne har til formål at vise bebyggelsens fremtoning i
nærområdet, hvor den visuelle påvirkning er størst.

3

1

5

4
© Skanderborg Kommune
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Oversigtskort, der viser fotostandpunkter hvorfra projektet er visualiseret.
Den blå markering angiver lokalplanområdet.
Nummerering henviser til visualiseringer på efterfølgende sider. Vinkel angiver retning for visualisering.
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Facader
3D-modellen indeholder ikke facader - hverken på
eksisterende eller fremtidige bygninger. På fotos af
eksisterende forhold kan facader på eksisterende
byggeri ses.
Farver har betydning for bebyggelsens tilpasning til
omgivelserne. Et eksempel på dette er vist nedenfor. I eksemplets højre side ses Kielberghus, der
fremstår som et markant pejlemærke med sine lyse
facader.

ser om, at den ny bebyggelse skal fremstå i mørke
farver samt brug af mørkere farver i de visualiseringer, der indgår i miljøvurderingen.

Det ses, at lyse farver fremhæver bebyggelsen, mens
mørke farver virker dæmpende. Dette er baggrunden for, at der i lokalplanen fastlægges bestemmel-

Visualisering, hvor A-alternativets øverste plan er vist
med facade- og tagbeklædning i lyse farver.

Visualisering, hvor A-alternativets øverste plan er vist
med facade- og tagbeklædning i mørke farver.
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Punkt 1: Banegårdsvej ved Jernbanevej
Området set fra Banegårdsvej ned mod Skanderborg midtby mod syd.

Skanderup Kirke
Skanderborg Sø

I dag anes spiret på Skanderup Kirke bag det eksisterende byggeri, men oplevelsen er fra dette punkt sløret
af træer og lygtepæle.
På andre placeringer opleves spiret i dag tydeligere
ind over villabyen.
Skoven på den østlige dalside til Skanderborg Sø opleves i det fjerne til venstre,
ligesom søens vandspejl
kan anes for enden af Banegårdsvej.

0-alternativ - eksisterende forhold

Skanderborg Sø

Alternativ A

Skanderborg Sø

0-alternativ - gældende planlægning
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Alternativ A er vist med en
højde på 15 m målt fra højeste
punkt til fortorv ved Banegårdsvej.
Byggeriet bevirker, at der
på en strækning på ca. 100
meter fra fotostandpunktet
og mod syd via Banegårdsvej
ikke længere vil være visuel
kontakt til spiret på Skanderup Kirke.
På samme strækning forsvinder oplevelsen af villabyen,
der følger terrænet ned mod
søen.
Man vil fortsat kunne ane
Skanderborg Sø for enden af
Banegårdsvej.
Oplevelsen af den skovklædte
dalside øst for Skanderborg
Sø vil forsvinde fra dette
punkt.
Det fiktive byggeri er vist
med en højde på 9,2 m målt
fra højeste punkt til fortorv
ved Banegårdsvej. Byggeriet bevirker, at der på en
strækning på ca. 100 meter
fra fotostandpunktet og mod
syd via Banegårdsvej ikke
længere vil være kig til spiret
på Skanderup Kirke.
På samme strækning forsvinder oplevelsen af villabyen,
der følger terrænet ned mod
søen.
Man vil fortsat kunne ane
søen i baggrunden.
Oplevelsen af den skovklædte
dalside øst for Skanderborg
Sø vil forsvinde fra dette
punkt.
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Punkt 2: Banegårdsvej v. Q8
Området set fra Banegårdsvej op mod stationen mod nord.
Eks. bebyggelse Banegårdsvej 42

Kielberghus i seks etager
ses til højre i billedet, og
fremstår som et tydeligt
vartegn hen over den
omkringliggende, lavere
bebyggelse.
Det eksisterende byggeri på
hjørnet fremstår højere end
de omkringliggende boligbebyggelser, hvilket til dels
skyldes, at byggeriet ligger
højere i terrænet.
Det ses tydeligt, hvordan
Banegårdsvej ligger hævet
over terrænnet i villabyen
til højre i billedet.

0-alternativ - eksisterende forhold

A-alternativet

Alternativ A

Det fiktive byggeri

Alternativ A er vist med
en højde på 15 m målt fra
højeste punkt til fortorv ved
Banegårdsvej. Lokalplanen giver mulighed for en
bygningshøjde på 17 m og
fastlægger samtidig maksimale tagkoter inden for de
enkelte byggefelter.
Byggeriet vil fremstå
markant højere end den
omkringliggende villaby,
der både ligger lavere i
terræn og består af lavere
bebyggelse.
Det ses, at Kielberghus
på grund af den lyse farve
fremstår mere tydeligt end
det påtænkte byggeri.

Det fiktive byggeri er vist
med en højde på 9,2 m målt
fra højeste punkt til fortorv
ved Banegårdsvej.
Højden betyder, at byggeriet er synligt lavere end
Kielberghus og på den
måde underordner sig.
Det ses, at det fiktive byggeris volumen ikke adskiller
sig væsentligt fra alternativ A bettragtet fra dette
fotostandpunkt.

0-alternativ - gældende planlægning
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Punkt 3: Krøyer Kielbergs Vej ved Enghavevej
Området set fra Krøyer Kielbergs Vej op mod Banegårdsvej mod vest.

Til venstre i billedet ses
den nordlige afslutning på
villakvarteret, som lokalplanområdet er en del af.
Boligerne her er i 1½ etage
og udført med saddeltag.
Kielberghus ses til højre
i billedet, og det fremgår,
hvordan denne bygning er
markant større end den omkringliggende bebyggelse.
Det eksisterende byggeri
inden for lokalplanområdet
beliggende Krøyer Kielbergs
Vej 4 kan kun anes fra dette
fotostandpunkt.

0-alternativ - eksisterende forhold
A-alternativet

Alternativ A

Det fiktive byggeri

O-alternativ (gældende planlægning)
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Alternativ A er vist med
en højde på 15 m målt fra
højeste punkt til fortorv ved
Banegårdsvej.
Alternativ A ses bag de
eksisterende villaer, og fra
denne vinkel ses det tydeligt,
hvordan byggeriet planlægges opført i forskellige højder
og med forskellig tagudformning. Skalaen er større end
villabyens, men byggeriet
opleves ikke voldsomt fra
denne vinkel.
Da lokalplanområdet ligger
højt i forhold til villabyen, vil
byggeriet begrænse oplevelsen af himmelrummet
vest for nabobebyggelsen.
Ændringen vil være til størst
gene for naboejendommen
Kr. Kielbergs Vej 6.
Det fiktive byggeri er vist
med en højde på 9,2 m målt
fra højeste punkt til fortorv
ved Banegårdsvej. Byggeriet ses bag de eksisterende
villaer.
Skalaen er større end
villabyens, men det fiktive
byggeri opleves ikke dominerende fra denne vinkel.
Selvom skalaen er mindre
end A-alternativet, opleves
det fiktive byggeri stadig at
være højere end nabobebyggelsen.
Ændringen vil være til
størst gene for nærmeste
nabo på ejendommen Krøyer Kielbergs Vej 6.
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Punkt 4: Enghavevej ved Østergade
Området set fra Enghavevej mod stationen mod nordvest.
Warmdahlsminde ses bagved og over
eksisterende byggeri i lokalplanområdet

Kig over villabyen, hvor
Kielberghus til højre i billedet tydeligt rejser sig over
det den øvrige bebyggelse
og markerer sig i bylandskabet.
Det eksisterende byggeri
i lokalplanområdet ses
til højre for nåletræet og
nedenfor Warmdahlsminde
(Banegårdvej 73), - og fremstår harmonisk i sammenhæng med villakvarteret.
Warmdahlsminde ligger i
kote 46 - fem meter over
lokalplanområdet.

0-alternativ - eksisterende forhold
A-alternativet

Alternativ A

Warmdahlsminde ses bagved og over det
fiktive byggeri i lokalplanområdet

0-alternativ - gældende planlægning
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Kielberghus

Alternativ A er vist med
en højde på 15 m målt fra
højeste punkt til fortorv ved
Banegårdsvej.
Alternativ A hæver sig over
villabyen, og nærmer sig i
skala Kielberghus til højre
i billedet. Kielberghus vil
fortsat være det dominerende byggeri set fra denne
vinkel. Nåletræet til højre i
biledet skærmer for facaden
mod syd.
Warmdahlsminde kan, fra
dette punkt, ikke længere
opleves som en markering af
et højdepunkt i Skanderborg
midtby.
Skalaen i forhold til nærmeste nabo mod øst er væsentligt større og fra dette sted
også dominerende.
Det fiktive byggeri er vist
med en højde på 9,2 m målt
fra højeste punkt til fortorv
ved Banegårdsvej. 0-alternativet (gældende planlægning) muliggør byggeri, der
hæver sig over villabyen, og
nærmer sig i skala Kielberghus til højre i billedet.
Kielberghus vil fortsat være
det dominerende byggeri
set fra denne vinkel. Warmdahlsminde anes bagved og
over byggeriet.
Bebyggelsens skala i forhold
til nærmeste naboer mod øst
er væsentligt større og set fra
dette fotostandpunkt også
dominerende.
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Punkt 5: Nørre Alle ved nr. 26
Området set fra Nørre Alle mod Banegårdsvej mod nordvest.

Eks. bebyggelse Banegårdsvej 42

To af de nærmeste naboboliger i 1½ etage ses til højre
og venstre i billedet.
Det eksisterende byggeri
Banegårdsvej 42 kan skimtes bag den eksisterende
beplantning.
Indtrykket af en villaby/
parcelhusområde er fra
dette sted tydelig.

0-alternativ - eksisterende forhold

Alternativ A ses i billedets
baggrund. Alternativ A er
vist med en højde på 15 m
målt fra højeste punkt til
fortorv ved Banegårdsvej.
Den eksisterende beplantning tager fra denne
vinkel en del af udsynet til
A-alternativet. Oplevelsen
vil være anderledes og mere
markant fra haver og vinduer i nabobebyggelsen.
Byggeriets farver samt
variation i højder og
tagudformninger vurderes
at afbøde kontrasten til
omgivelserne.

Alternativ A

Tagkant

Alternativ A - uden skærmende beplantning
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Da beplantning kan ændre
sig over tid, er der som
supplement til ovenstående
udarbejdet en visualisering
uden skærmende beplantning. Midt i billedet ses
således en tagkant på naboboligen Nørre Alle 28.
Skalaen i A-alternativet
er væsentligt større end i
det eksisterende, hvilket
forstærkes yderligere af
terrænet som ligger højere i
lokalplanområdet.
Byggeriets farver samt
variation i højder og
tagudformninger vurderes
at afbøde kontrasten til
omgivelserne.
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Fiktiv bebyggelse

0-alternativ -gældende planlægning

Opsamling på volumenstudier

De viste volumenstudier vurderes tilsammen at
udgøre et fyldestgørende grundlag for at kunne vurdere den fremtidige visuelle ændring i omgivelserne,
set i forhold til naboer.
Volumenstudie 1 viser, at både A-alternativet og
0-alternativet vil forhindre den visuelle kontakt til
spiret på Skanderup Kirke på de første ca. 100 meter
af den nordligste strækning af Banegårdsvej.
Volumenstudiet viser desuden, at man fortsat vil
kunne ane Skanderborg Sø for enden af banegårdsvej.
Volumenstudie 2 viser, at Alternativ A vil fremstå
markant højere end den tilgrænsende villaby og at
0-alternativet ikke adskiller sig væsentligt fra dette.
Volumenstudie 3 viser, at skalalen i A-alternativet
opleves større end villabyens, dog ikke dominerede fra dette fotostandpunkt. Selvom 0-alternativet
er mindre i skala vil det stadig opleves højere end
villabyen.
Volumenstudie 4 viser, at både A-alternativet
og 0-alternativet hæver sig over villabyen, men at
Kielberghus fortsat vil være dominant. Begge alternativer opleves skalamæssigt væsentlig større end
villabyen og fra dette fotostandpunkt også dominerende.
A-alternativet vil forhindre den visuelle kontakt til
Warmdahlsminde, mens 0-alternativet vil opretholde omend forringe kigget.
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Det ktive byggeri er vist
med en højde på 9,2 m
målt fra højeste punkt til
fortorv ved Banegårdsvej.
0-alternativ (gældende
planlægning) ses i billedets
baggrund. De eksisterende
boliger i forgrunden fremstår i 1½ etage.
Den eksisterende beplantning vil fra denne vinkel
tag en del af udsynet til
byggeriet. Oplevelsen vil
være anderledes og mere
markant fra nabobebyggelsens haver og vinduer.
Skalaen i det ktive byggeri
er væsentligt større end i
det eksisterende, hvilket
forstærkes af terrænforholdene i området.

Volumenstudie 5 viser, at skalaen i både A-alternativet og 0-alternativet opleves væsentligt større
end eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse.
Det ses også at oplevelsen af bebyggelsens højde fra
dette fotostandpunkt forstærkes af områdets terrænforhold.
Samlet set vurderes det, at A-alternativet vil medføre væsentlig visuel påvirkning af omgivelserne,
særligt for naboboligerne mod syd og øst. Det vurderes samtidig, at 0-alternativets påvirkning også vil
være væsentlig, dog i mindre grad.
For såvel A-alternativet som 0-alternativet gælder,
at byggeriets højde og områdets terrænforhold
bidrager til, at påvirkningen for naboboligerne mod
syd og øst opleves markant, og i forhold til skala
afvigende fra den tilgrænsende villaby.
Det vurderes, at lokalplanens disponering af den nye
bebyggelse for så vidt angår placering, bygningshøjde og etageantal, bidrager positivt til at mindske den
visuelle påvirkning i A-alternativet. Dette understøttes af lokalplanens bestemmelser om, at facader primært skal fremstå i blank mur udført i teglsten, der
varierer i farverne rød (klassisk), mørke nuancer af
rød eller rød med farvespil i mørke nuancer af brun.
Farvevalg og materialer har stor betydning for, hvordan den nye bebyggelse inden for lokalplanområdet
opleves, og de ovenfor nævnte bestemmelser vurderes at dæmpe bebyggelsens fremtoning og bidrage til
bebyggelsens tilpasning til eksisterende bebyggelse i
kvarteret. Samtidig vurderes det, at samme bestemmelser mindsker påvirkningen af muligheden for
visuel oplevelse af dalstrøget omkring Skanderborg
Sø.
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7.1.3 Afværgende foranstaltninger

For at mindske den visuelle påvirkning fra Alternativ A kan der gøres følgende:
1.

Bebyggelsens højde kan reduceres. Det vurderes, at lavere byggeri vil medføre færre indbliksgener.
2. Bebyggelsen kan fremstå med farver og materialer svarende til de farver og materialer, der kendetegner kvarteret. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsens facader
opføres i teglsten, der fremstår som blank mur
i rød (klassisk), mørke nuancer af rød eller rød
med farvespil i brune nuancer. Tagmaterualer,
mindre facadepartier og udvalgte bygningsdele
kan udføres i andre materialer og fremstå med
farver i sort, mørkegrå eller mørke nuancer af
brun. Samtidig fastlægges bestemmelse om, at
glanstallet på tag- og facadematerialer ikke må
overstige 10.
3. Bebyggelsens facadelinje kan mindskes. Det
vurderes at mindre facadelinje vil medføre at
eksisterende visuelle forbindelser i mindre grad
begrænses.
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primære opholdsarealer, der for eksempel omfatter
vinduer ind til opholdsrum samt terrasser og lignende. Indbliksgener for naboboliger vest for Banegårdsvej er også vurderet, men på grund af afstand
og terrænforhold vurderes de ikke at være væsentlige. Samtidig giver lokalplanen ikke mulighed for
terrasser eller påhængte altaner mod vest.

7.1.4 Indbliksgener

At være nabo til et højt byggeri kan medføre indbliksgener.
Til illustration af omfanget af indbliksgener ved
opførsel af højt byggeri, er der optaget dronefotos
fra tre forskellige punkter i lokalplanområdet. Punkterne, hvorfra der er optaget fotos, fremgår af kortet
nedenfor (plantegningen viser Alternativ A).

På de følgende sider er der indsat eksempler på droneoptagelser, som vurderes at give et fyldestgørende
grundlag for vurdering af de samlede indbliksgener.

Højden for droneoptagelser fremgår af skemaet nederst på siden. Formålet med droneoptagelserne er,
at illustrere omfanget af maksimalt mulige indbliksgener som følge af Alternativ A.

Luftfotos fra andre højder og andre steder i lokalplanområdet vil give andre indtryk af indbliksgenerne. Der er i vurderingerne forsøgt at tage højde for
dette.

Der gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med droneoptagelser. Den nøjagtige
højde og placering for optagelse kan derfor afvige en
smule. Usikkerheden vurderes ikke at påvirke miljøvurderingens vurderinger og konklusioner
I vurderingen af omfanget af indbliksgener er der
taget udgangspunkt i de omkringliggende boligers

Administrationen har optaget ere billeder, end der
er udvalgt til at indgå i miljøvurderingen. Billederne
kan fremsendes ved forespørgsel.

1

2
3

Placeringen af fotopunkter, hvorfra der er foretaget droneoptagelser, er markeret på bebyggelsesplan (20.02.2020)
for Alternativ A.

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

-

-

3 meter

2. etage

7,4 meter

-

12 meter

3. etage

10,4 meter

-

-

-

14,4 meter

-

Sti mod syd

76

Tagetage*

20

|

*Tagetager kan ikke indrettes som en udnyttelig etage - såkaldt ½ etage, men kan indrettes
med hems og er derfor medtaget i vurderingen.
Antal meter angiver højde over eksisterende
terræn, hvorfra der er optaget dronefotos inden for lokalplanområdet jf. ovenstående kort.
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Fotopunkt 1 - 2. etage

Ved Krøyer Kielbergs Vej i den østlige afgrænsning af byggefelt,
ca. 7 meter fra skel mod nabobolig mod øst. 7,4 meter over eksisterende terræn, svarende til 2. etage.

Alternativ A og 0-alternativ
ØVERST: Retning mod øst. For naboboligen beliggende Krøyer Kielbergs Vej 6 mod øst vil stort set alle udendørs opholdsarealer være
synlige. Terrassen, der her regnes som primært opholdsareal, er særligt udsat på grund af den hævede placering. Boligen vil opleve
væsentlige negative indbliksgener allerede fra nybyggeriets 2.etage. Således vil der fra denne højde ikke være forskel på Alternativ A og
0-alternativet, hvor der må bygges i 2½ etage. Naboboliger længere mod øst vurderes at opleve indbliksgener, som dog ikke vil være
væsentlige fra dette punkt.
NEDERST: Retning mod sydøst. De fleste naboboliger i denne retning har deres primære opholdsarealer vendt væk fra byggeriet eller
skjult bag eksisterende bevoksning. Undtaget herfra er Nørre Alle 26, som har en terrasse mod nord. For denne bolig vurderes påvirkningen at være væsentlig negativ.

Alternativ A og 0-alternativ
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Fotopunkt 1 - 3. etage

Ved Krøyer Kielbergs vej i den østlige afgrænsning af byggefelt
B1, ca. 7 meter fra skel mod nabobolig mod øst. 10,4 meter over
eksisterende terræn, svarende til 3.etage.

Alternativ A og 0-alternativ
ØVERST: Retning mod øst. For naboboligen beliggende Krøyer Kielbergs Vej 6 mod øst vil stort set alle udendørs opholdsarealer være
synlige. Terrassen, der her regnes som primært opholdsareal, er særligt udsat på grund af den hævede placering. Den viste højde svarer
både til det ansøgte byggeri i 3 etager og 0-alternativet i 2½ etager. Således vil der fra denne højde ikke være forskel på Alternativ A
og 0-alternativet. Naboboliger længere mod øst vurderes at opleve indbliksgener, som dog på grund af afstanden vurderes at være ikke
væsentlige fra dette punkt.
NEDERST: Retning mod sydøst. De fleste naboboliger i denne retning har deres primære opholdsarealer vendt væk fra byggeriet eller
skjult bag eksisterende bevoksning. Undtaget herfra er Nørre Alle 26, som har en terrasse mod nord. For denne bolig vurderes påvirkningen at være væsentlig negativ.

Alternativ A og B
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Fotopunkt 2 - tagetage

Inde i lokalplanområdet, ca. 11 meter fra skel mod nabobolig mod
øst. 14,4 meter over eksisterende terræn, svarende til tagetage i
ansøgt byggeri.

Alternativ A
ØVERST: Retning mod øst. Droneoptagelsen illustrerer byggeriets højeste punkt, og samtidig en vinkel, hvorfra flest lejligheder vil
have udsyn. Naboboligen beliggende Krøyer Kielbergs Vej 6 mod øst vil også fra dette punkt opleve væsentlige indbliksgener. Øvrige
naboboliger langs Krøyer Kielbergs Vej vil opleve gener, som ikke vurderes at være væsentlige. 0-alternativet vil medføre en smule færre
indbliksgener, fordi byggeriet vil være en etage lavere, men påvirkningen vil fortsat være væsentlig.
NEDERST: Retning mod sydøst. Naboboliger langs Nørre Alle vil opleve indbliksgener, som dog ikke vurderes at være væsentlige, fordi
de primære opholdsarealer er placeret væk fra lokalplanområdet. Boliger beliggende i større afstand end Nørre Alle vil også, men i mindre grad, kunne opleve indbliksgener. Disse gener vurderes heller ikke at være væsentlige.

Alternativ A
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Fotopunkt 3 - 3 .etage

Mod Nørre Alle i den sydlige afgrænsning af byggefelt, ca. 5 meter
fra skel mod sydligste nabo. 12 meter over eksisterende terræn,
svarende til 3. etage i Alternativ A.

Alternativ A og 0-alternativ
ØVERST: Retning mod nordøst. Fra denne vinkel vil de tre nærmeste naboboliger langs med Kr. Kielbergs Vej opleve væsentlige nabogener, idet primære opholdsarealer vil være påvirkede. Øvrige boliger langs Kr. Kielbergs Vej vil opleve begrænsede indbliksgener.
Vurderingen er den samme for Alternativ A og 0-alternativet.
NEDERST: Retning mod øst. Naboboliger mod syd vil fra denne placering opleve indbliksgener fra byggeriet. For boligerne Nørre Alle
28 og 30 vurderes påvirkningen at være væsentlig negativ, fordi primære opholdsarealer er synlige. For øvrige boliger langs Nørre Alle
vil der være indbliksgener i varierende omfang, som ikke vurderes at være væsentlige. Vurderingen er den samme for Alternativ A og
0-alternativet.

Alternativ A og 0-alternativ
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Fotopunkt 3 - Sti mod syd

Mod Nørre Alle i den sydlige afgrænsning af byggefelt, ca. 5 meter
fra skel mod sydligste nabo. 3 meter over eksisterende terræn,
svarende til øjenhøjde for fodgænger på fremtidig (hævet) stiadgang fra Banegårdsvej.

Alternativ A og 0-alternativ
Retning mod øst. Boligen Nørre Alle 30 anes bag beplantningen. I dag er der ikke indbliksgener til naboer fra denne placering og denne
højde på grund af eksisterende beplantning. En stor del af den eksisterende beplantning må forventes fjernet som følge af et kommende
anlægsarbejde. En fremtidig passage for fodgængere langs det sydlige skel vil derfor kunne medføre indbliksgener for naboer mod syd,
som dog vurderes at være begrænsede. Lokalplanen stiller som afbødende foranstaltning krav om afskærmning i skel mod syd, svarende
til det eksisterende, grønne hegn.
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7.1.5 Miljøvurdering af indbliksgener

Den samlede vurdering opdeles på de enkelte (grupper af) naboboliger.
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i, at der
i en bymidte må forventes at være et vist niveau af
indbliksgener fra naboboliger.
Opsummering
Naboboligerne i nærområdet vil være påvirket af
indbliksgener i forskellig grad. Naboboligerne Krøyer Kielbergs Vej 6 og Nørre Alle 28 og 30 vil være
mest udsat.
Generelt vil Alternativ A medføre est indbliksgener, i og med at der er ere lejligheder, som samtidig
er højereliggende.
0-alternativet, hvor der opføres ny bebyggelse i
overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, vil også medføre væsentlige indbliksgener for ovennævnte boliger.
Der er ikke væsentlige indbliksgener under de eksisterende forhold.
Naboboliger mod øst, Krøyer Kielbergs Vej
6-16
Naboboligerne mod øst vil i forskellig grad opleve
indbliksgener. Nærmeste bolig, Krøyer Kielbergs
Vej 6, vil opleve væsentlige gener fra alle tre viste
fotopunkter. Stort set alle de nye lejligheder i det
ansøgte projekt vil kunne se denne boligs have og
terrasse. Samlet set vil påvirkningen være væsentlig
negativ.
Naboboligerne Krøyer Kielbergs Vej 8-10 vil opleve
indbliksgener fra den sydligste del af det nye byggeri. Samlet set vil påvirkningen være negativ, men
ikke væsentlig. Øvrige naboboliger langs Krøyer
Kielbergs Vej vil kun i mindre grad opleve indbliksgener.
Under eksisterende forhold er der ikke væsentlige
indbliksgener for naboboliger mod øst. Hvis der
blev opført nyt byggeri i overensstemmelse med den
gældende kommuneplanramme, ville der også forventeligt opstå væsentlige indbliksgener for Krøyer
Kielbergs Vej 6, men ikke for øvrige naboboliger.
Alternativ A vil medføre ere indbliksgener end
0-alternativet (gældende planlægning), i og med
at der er ere lejligheder, som samtidig er højere
beliggende.
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Naboboliger mod syd, Nørregade 18-30
Naboboligerne mod syd vil i forskellig grad opleve
indbliksgener. De nærmeste boliger, Nørre Alle 28
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og 30, vil opleve væsentlige gener fra de sydligst
beliggende lejligheder svarende til fotopunkt 3.
Dertil vil boligen Nørre Alle 30 i mindre grad opleve
indbliksgener fra en hævet stiforbindelse sydligst
i lokalplanområdet. På grund af lokalplanens krav
om hegn som afbødende foranstaltning, vurderes
påvirkningen dog ikke at være væsentlig.
Fra de øvrige positioner vil der i mindre omfang
være indbliksgener, som ikke vurderes at være væsentlige på grund af afstand og placering af opholdsarealer.
For de øvrige naboboliger nord for Nørre Alle (2618) vil der i mindre grad opleves indbliksgener, som
ikke vurderes at være væsentlige.
Under eksisterende forhold er der ikke indbliksgener for naboboligerne Nørregade 18-30. Hvis der
blev opført nyt byggeri i overensstemmelse med
den gældende kommuneplanramme, ville der også
forventeligt opstå væsentlige indbliksgener for
boligerne Nørregade 28-30, men ikke for øvrige
naboboliger.
Alternativ A vil medføre ere indbliksgener end
0-alternativet (gældende planlægning), i kraft af
at der er ere lejligheder, som samtidig er højere
beliggende.
Øvrige naboboliger
Øvrige naboboliger i nærområdet vil i mindre omfang kunne opleve en stigning i indbliksgener, som
dog ikke vurderes at overstige, hvad der må forventes i en bymidte.

7.1.6 Afværgende foranstaltninger

Generelt gælder det, at man kan ændre på følgende
forhold, for at ændre indbliksgener for naboboliger:
1. Byggeriet kan udføres i en lavere højde.
2. Byggeriet kan opføres med et færre antal boliger.
3. Altaner kan indrettes med værn, som ikke er
transparent.
4. Terrasser etableret på tagader kan placeres
med afstand til murkrone.
Ad 1: Det ses af miljøvurderingens konklusioner, at
der også vil være væsentlige indbliksgener ved byggeri i 2½ etager (gældende planlægning).
Det vurderes at byggeri skal holdes på 1 eller 2 etage
for at undgå væsentlige indbliksgener.
Ad 2: Færre boliger vil betyder færre indbliksgener.
Det samlede omfang af boligareal kan reguleres i
planlægningen.
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Ad 3: Indbliksgener kan mindskes ved at opsætte
ikke transparent værn på altaner. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om dette.
ad 4: Indbliksgener kan mindskes ved at trække tagterrasser væk fra murkrone. Lokalplanen fastlægger
bestemmelser om dette.

7.2 Skyggekast

Når der er behov for at undersøge omfanget af skyggekast nærmere, kan der udarbejdes 3D-modeller af
eksisterende og fremtidig bebyggelse, og ved hjælp
af et computerprogram kan skyggekast simuleres på
bestemte dage og tidspunkter.

7.2.1 Indledning og metode

Der er udarbejdet skyggekastberegninger for hhv.
Alternativ A, 0-alternativ (gældende planlægning)
og o-alternativ (eksisterende forhold).
I undersøgelsen af miljømæssige påvirkninger af
naboboliger i form af skyggekast er der lagt vægt
på påvirkningen af boliger og primære udendørs
opholdsarealer.
Derudover er den interne skyggevirkning på opholdsarealer inden for lokalplanområdet undersøgt.
Der er for hvert alternativ udarbejdet skyggediagrammer for re klokkeslæt på re dage i løbet af
året, dog undtaget vintersolhverv da solen er gået
ned kl. 18.00:
•
•
•

Forårs-/efterårsjævndøgn: 20. marts/23. september - kl. 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00.
Sommersolhverv 21. juni - kl. 9.00, 12.00, 15.00
og 18.00.
Vintersolhverv 21. december - kl. 9.00, 12.00,
15.00.

Det anvendte program til beregning af skyggediagrammer er ArcGIS ESRI 3D-model. Der er anvendt
en terrænmodel med et grundkort. Hertil er tilføjet
eksisterende bebyggelse, hvor højden er angivet som
bygningens højeste punkt.
Modellen tager ikke højde for beplantning. Beregningerne kan derfor vise områder med sol, hvor der
ikke i dag er sol, fordi beplantning skygger.
De enkelte bygninger er placeret inden for de i lokalplanen angivne byggefelter, på det sted, der vurderes
at give den største påvirkning af omgivelserne.
Skyggeberegningerne ndes på de efterfølgende
sider.
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Alternativ A
Forårs- og efterårsjævndøgn - 21. marts/21 september - kl.09/12/15/18

21. marts/september kl. 9:00

21. marts/september kl. 12:00

21. marts/september kl. 15:00

21. marts/september kl. 18:00

Bemærkning:
Det ses at naboer mod øst først oplever skyggepåvirkning fra kl. 15.00.

På tidspunktet kl. 18.00 ses en væsentlig skyggevirkning. Ved sammenligning med o-alternativet ses
samtidig at skyggepåvirkningen er stort set ens. Det
vurderes dermed at skyggepåvirkningen primært
skyldes terrænforhold.

Skyggepåvirkningen omfatter sekundær bebyggelse
og i mindre grad udendørs opholdsarealer på nærmeste naboejendom Krøyer Kielbergs vej 6.

84

Et mindre udendørsareal i baghaven på naboejendommen Nørre Alle 26 er også skyggepåvirket.
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Samlet set vurderes skyggepåvirkningen ikke at
være væsentlig.
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0-alternativ (gældende planlægning)
Forårs- og efterårsjævndøgn - 21. marts/21. september - kl. 09/12/15/18

21. marts/september kl. 9:00

21. marts/september kl. 12:00

21. marts/september kl. 15:00

21. marts/september kl. 18:00

Bemærkning:
Det ses at skyggepåvirkning i eftermiddagstimerne
ikke vil omfatte naboer mod øst. Skygger på dette
tidspunkt af dagen vil falde inden for lokalplanområdet.
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Samlet set vurderes skyggepåvirkningen at være
mindst i dette alternativ.
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0-alternativ (eksisterende forhold)

Forårs- og efterårsjævndøgn - 21. marts/21 september - kl.09/12/15/18

86

21. marts/september kl. 9:00

21. marts/september kl. 12:00

21. marts/september kl. 15:00

21. marts/september kl. 18:00

Bemærkning: De eksisterende forhold i lokalplanområdet giver ikke anledning til skyggegener for
naboboliger.

Samlet set vurderes skyggepåvirkningen at være
ikke væsentlig.

Det ses at skyggepåvirkning fra eksisterende bebyggelse svarer til skyggepåvirkning ved alternativ
A, dog er facadelængden er kortere og dermed vil
skyggepåvirkningen også være mindre.
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Alternativ A
Sommersolhverv- 21. juni - kl.09/12/15/18
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21. juni kl. 9:00

21. juni kl. 12:00

21. juni kl. 15:00

21. juni kl. 18:00

Bemærkning:
Naboerne mod Krøyer Kielbergs Vej 6 og Nørre Alle
28 vil opleve skyggegener i aftentimerne. Skyggegenerne vil opleves på den tid af året, hvor man oftere
benytter de udendørsopholdsarealer - eksempelvis i
forbindelse med måltider. Skyggegenerne vurderes
derfor at være væsentlige.

ne, idet byggeriet aftrappes mod øst og samtidig er
placeret længst muligt mod vest.

Det vurderes at A-alternativet afbøder skyggegener-
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Det ses, at den overvejende del af de udendørsopholdsarealer kl. 18.00 ikke er skyggepåvirkede.
Senere på dagen vil skyggepåvirkningen dog øges.
Samlet set vurderes skyggepåvirkningen at være
mindre væsentlig.
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0-alternativ (gældende planlægning)
Sommersolhverv - 21. juni - kl.09/12/15/18

21. juni kl. 9:00

21. juni kl. 12:00

21. juni kl. 15:00

21. juni kl. 18:00

Bemærkning:
Naboen Krøyer Kielbergs vej 6 vil sidst på dagen efter kl. 18 - være skyggepåvirket, dog ikke på hverken terrasse eller bolig.

Samlet set vurderes, at skyggepåvirkningen vil være
ikke væsentlig.

På det sene tidspunkt vil også terræn og bevoksning
kaste skygger.
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0-alternativ (eksisterende forhold)
Sommersolhverv - 21. juni - kl.09/12/15/18
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21. juni kl. 9:00

21. juni kl. 12:00

21. juni kl. 15:00

21. juni kl. 18:00

Bemærkning:
Naboen Krøyer kielbergs vej 6 er skyggepåvirket i
aftentimerne, hvor der kastes skygge på sekundær
bebyggelse og på dele af de udendørs opholdsarealer.

Samlet set vurderes, at skyggepåvirkningen vil være
ikke væsentlig.

Grundet placeringen tæt på skel, skygger den eksisterende bebyggelse mere end alternativ A, til trods
for at bebyggelsen er lavere.
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Alternativ A
Vintersolhverv- 21. december- kl.09/12/15

21. december kl. 9:00

21. december kl. 12:00

21. december kl. 15:00
Bemærkning:
Naboer mod øst skyggepåvirkes af de eksisterende
terrænforhold om eftermiddagen.
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Samlet set vurderes, at skyggepåvirkningen vil være
ikke væsentlig.

Solens placering/højde på denne tid af året betyder,
at den skyggepåvirkning der opleves skyldes eksisterende bebyggelse vest for Banegårdsvej. Skyggepåvirkningen forstærkes af områdets terrænforhold.
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0-alternativ (gældende planlægning)
Vintersolhverv- 21. december kl.09/12/15

21. december kl. 9:00

21. december kl. 12:00

21. december kl. 15:00
Bemærkning:
Naboer mod øst skyggepåvirkes grundet de eksisterende terrænforhold om eftermiddagen.
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Samlet set vurderes, at skyggepåvirkningen vil være
ikke væsentlig.

Solens placering/højde på denne tid af året betyder,
at den skyggepåvirkning der opleves skyldes eksisterende bebyggelse vest for Banegårdsvej. Skyggepåvirkningen forstærkes af områdets terrænforhold.
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0-alternativ (eksisterende forhold)
Vintersolhverv- 21. december- kl.09/12/15

21. december kl. 9:00

21. december kl. 12:00

21. december kl. 15:00
Bemærkning:
Naboer mod øst skyggepåvirkes af eksisterende bebyggelse vest for Banegårdsvej om eftermiddagen.
Det ses at alternativ A ikke medfører yderligere
skyggepåvirkningen for naboerne.
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rende bebyggelse vest for Banegårdsvej. Skyggepåvirkningen forstærkes af områdets terrænforhold.
Samlet set vurderes skyggepåvirkningen ikke at
være væsentlig.

Solens placering/højde på denne tid af året betyder,
at den skyggepåvirkning der opleves skyldes eksiste-
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7.2.2 Bestående forhold
Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet fremstår i 1½ til 2½ etager. Der ndes ikke
høj beplantning som kan give skyggegener.
Den eksisterende bebyggelse har i dag ingen skyggepåvirkning på boliger omkring lokalplanområdet.
I det omfang der er skyggepåvirkning fra den
eksisterende bebyggelse omfatter det alene arealer
internt i lokalplanområdet.

7.2.3 Miljøvurdering af skyggekast

Den samlede vurdering opdeles på de enkelte (grupper af) naboboliger og funktioner.
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i at der
i en bymidte må forventes at være et vist niveau af
skyggekast fra øvrigt byggeri.
Overordnet viser skyggeberegningerne at naboer
mod vest ikke skyggepåvirkes, ligesom naboer mod
syd er uden for skyggepåvirkning.
Naboer mod nord påvirkes i mindre grad. På grund
af anvendelsen i form af hhv. parkering og erhverv
vurderes påvirkningen at være af ikke væsentlig
karakter.

Samlet vurdering
Samlet set vil alene naboboligen Krøyer Kielbergs
Vej 6 opleve en væsentlig negativ påvirkning fra
skyggekast, som primært skyldes A-alternativets
højde.
Samlet set vil naboboligen Nørre Alle 28 opleve en
negativ påvirkning af skyggekast, som vurderes ikke
at være væsentlig.

7.2.4 Afværgende foranstaltninger

Ny bebyggelse kan indrettes under hensyntagen til
skyggepåvirkning af naboer mod øst.
For at mindske skyggepåvirkningen for boligerne
Krøyer Kielbergs Vej 6 og Nørre Alle 28 vil følgende
afværgeforanstaltninger have eﬀekt:
1.

Muligt antal etager kan reduceres for byggefelt
B4 og B5.

Ad 1: Alternativ A og o-alternativ (gældende planlægning) belyser byggeri i henholdsvis 3 og 2½
etage. Skyggeberegningerne viser samtidig at eﬀekten ved at sænke muligt antal etager har begrænset
eﬀekt.

I det følgende er der således primært vurderet på
skyggepåvirkning af naboer mod øst.

Naboboliger mod øst - Krøyer Kielbergs Vej 6

Naboboligen Krøyer Kielbergs Vej 6 har udendørs
opholdsarealer, der i aftentimer om sommeren vil
være skyggepåvirket som følge af Alternativ A. Det
ses af skyggeberegningen at boligens udendørsterrasse, som er etableret over terræn og i niveau med
boligens stueplan, ikke er skyggepåvirket.
De udendørs opholdsarealer skyggepåvirkes ikke i
0- alternativet (gældende planlægning).
Samlet set vil naboboligen Krøyer Kielbergs Vej 6
opleve væsentlig skyggepåvirkning, som skyldes det
nye byggeris højde.

Naboboliger mod øst - Nørre Alle 28

Naboboligen Nørre Alle 28 vil forår og efterår være
skyggepåvirket på en mindre del af boligens udendørs bagarealer.
Naboboligen Nørre Alle 28 vil opleve en negativ
påvirkning af skyggekast, som dog ikke vurderes at
være væsentlig.
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