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Opsamling på screening af landsbyer og
lokalcentre

Administrationen har screenet og besigtiget et stort antal arealer med henblik på at finde egnede områder
til udvidelse af landsbyer og lokalcentre som led i Kommuneplantillæg 16-24.
I denne runde indgår de landsbyer og lokalcentre, som aktivt har budt ind i forbindelse med en forproces,
der forløb i 2018.
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Læsevejledning
Arealer, hvor der er indkommet konkrete ønsker – eller hvor der i forvejen er udpeget et perspektivareal –
er angivet med bogstavbetegnelser. Arealer, der er undersøgt som alternativer til de konkrete ønsker er
angivet med tal.
Nummereringen henviser til de individuelle skemaer, hvor de enkelte arealer er vurderet.
Skemaernes farvekoder læses som følger:
•
•

Rød = anbefales at udgå af det videre arbejde.
Grøn = anbefales at indgå i det videre arbejde.

Grundvandsredegørelse
Visse arealers videre færd beror på en grundvandsredegørelse. Hvor dette er aktuelt, er det anført i
skemaet. Grundvandsredegørelsen vil blive præsenteret sammen med forslag til Kommuneplantillæg 1624.

Miljøvurdering
Kommuneplantillægget skal screenes for miljøvurdering. Såfremt det vurderes at være relevant, vil
miljøvurderingen blive præsenteret sammen med forslag til Kommuneplantillæg 16-24.
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Herskind

Herskind er en lokalcenterby, som er omfattet af en række rammeområder til boliger, blandet bolig og erhverv samt
offentlige formål. Herskindskolen og børneinstitution ligger som en satellit nord for det centrale Herskind. Byens
samlede areal er på ca. 55 ha.
Der er indkommet ønske fra privat lodsejer om byudvikling (område D) og Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og
Herskind Hede har givet udtryk for, at udbygning bør ske nord for Langelinie og gerne mod skolen.
Herskind ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og en mindre del af byen ligger inden for
indvindingsopland. Det er bl.a. eksisterende rammeområde 32.B.04, hvor der er ca. 2,5 ha uudnyttet areal til
boligformål. Behovet for nye udlæg vurderes at være begrænset.
I Kommuneplan’16 er der vist perspektivarealer for udbygning af Herskind.
Administrationens anbefaling
Behovet for nyudlæg i Herskind vurderes at være begrænset, idet der er ca. 2,5 ha uudnyttet areal til boligformål
svarende til ca. 25 åben/lav eller 35 tæt/lav boliger.
Område A anbefales ikke, dels da der ligger en entreprenørvirksomhed på del af arealet og for at undgå miljøkonflikter
med boliger op til entreprenørvirksomheden (støj, støv m.v.) og dels på grund af grundvandsforholdene, da der kan
findes arealer uden for indvindingsopland.
Område B anbefales at udgå af perspektivudpegningen. Det er en perspektivudpegning til erhverv, hvilket der ikke
vurderes at være behov for. Placeringen vurderes heller ikke velbeliggende, idet det er tæt på de eksisterende
boligområder. Ud fra hensynet om at undgå miljøkonflikter vil det også være uhensigtsmæssigt at ændre arealet til
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boligformål, idet det grænser til et blandet bolig- og erhvervsområde, og planlægningsmæssigt vil det være uheldigt
med et nyt boligområde syd for Langelinie.
Område C anbefales ikke på grund af nærhed til eksisterende entreprenørvirksomhed og landbrug umiddelbart syd
for. Dertil kommer hensyn til grundvand og udsigter samt påvirkning fra eksisterende svineproduktion.
En del af område D – umiddelbart nord for Blomsterparken anbefales undersøgt nærmere for egnetheden, herunder
grundvandsforholdene, til at kunne medtages som perspektivareal. Det kan så inddrages i kommuneplanen, når der er
fundet en trafikal god vejadgang, og når ejeren ønsker at reducere svineproduktionen, eller lugtgenerne på anden vis
er reduceret.

Område A – Øst for Ladingvej (4,5 ha)
Perspektivareal A ligger centralt i forlængelse af det uudnyttede rammeråde 32.B.04.
Administrationens
Arealet er i dag i anvendelse som en entreprenørvirksomhed.
noter
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

OSD og delvist indvindingsopland
Privatejet. To ejere. Ejer af virksomhed har ikke ansøgt og administrationen er
bekendt med, at ejer ikke ønsker at flytte virksomheden. Anden ejer ønsker
byudvikling – se Område D.
Anbefales ikke dels da der ligger en entreprenørvirksomhed på del af arealet og for at
undgå miljøkonflikter med boliger op til entreprenørvirksomheden (støj, støv m.v.) og
dels på grund af grundvandsforholdene, da der kan findes arealer uden for
indvindingsopland.

Område B – Syd for Langelinie (7 ha)
Perspektivareal B til erhverv er naturligt beliggende i forlængelse af rammeområde
Administrationens
32. BE.02.
noter

Det vurderes ikke at være aktuelt hverken med inddragelse af areal eller med
perspektivområde til erhvervsformål i Herskind. Placeringen vurderes heller ikke
velbeliggende, idet det er tæt på de eksisterende boligområder.
Ud fra hensynet om at undgå miljøkonflikter vil det også være uhensigtsmæssigt at
ændre arealet til boligformål, idet det grænser til et blandet bolig og erhvervsområde.
Planlægningsmæssigt vurderes det uheldigt, idet det ligger syd for Langelinie.

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

OSD
Privatejet.
Det anbefales, at arealet udgår af perspektivudpegningen.

Område C – Syd for skolen (7 ha)
Landbyrådet har foreslået, at der ses på arealer mod skolen, men der er ikke peget på
Noter fra screening
konkret areal. Administrationen har vurderet på, om der kan udlægges et areal som
Noter fra besigtigelse

f.eks. alternativ C.
Herskindskolen og børneinstitution er beliggende som en satellit nord for det centrale
Herskind, hvorfor det bør overvejes om man med byudviklingen ønsker at binde
skolen sammen med den øvrige by og/eller om byudvikling langs Langelinie mod øst
med færre bindinger vedr. drikkevand foretrækkes.
Nordligste del af området er omfattet af retningslinjer i Kommuneplan’16 om
friholdelse af områder med særlige udsigter for bebyggelse.
Landbrug lige syd for. Evt. problemer med lugtgeneafstand.
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Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

OSD og en mindre del i NFI.
Privatejet. Ejer har ikke ansøgt
Anbefales ikke dels da der ligger en entreprenørvirksomhed på del af arealet og for at
undgå miljøkonflikter med boliger op til entreprenørvirksomheden (støj, støv m.v.) og
dels på grund af grundvandsforholdene, da der kan findes arealer uden for
indvindingsopland.

Område D – Nord for Blomsterparken (12,5 ha)
Den sydvestlige del af område D er centralt beliggende i forlængelse af det
Administrationens
uudnyttede rammeråde 32.B.04, og kan oplagt realiseres som en forlængelse af
noter

Grundejerforhold
Grundvand
Anbefaling

Blomsterparken. Området er beliggende i OSD.
Mulighed for vejtilslutning skal undersøges nærmere.
Ejerens svineproduktion ligger lige nord for arealet. En ”worst case” beregning viser,
at der kan være betydelig lugtpåvirkning ind i det foreslåede område.
Efter planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt,
støv eller anden luftforurening fra produktionsvirksomheder, transport- og
logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, institutioner, kontorer, rekreative
formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering
kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. Efterfølgende
lokalplanlægning for arealet vil derfor forventeligt kun kunne finde sted, hvis ejerens
svineproduktion på Ladingvej 6 reduceres betragteligt.
Privatejet. Ejer har selv ansøgt.
OSD. Der skal udarbejdes grundvandsredegørelse.
Området anbefales undersøgt nærmere for egnetheden, herunder
grundvandsforholdene, til at kunne medtages som perspektivareal. Det kan så
inddrages i kommuneplanen, når der er fundet en trafikal god vejadgang, og når
ejeren ønsker at reducere svineproduktionen, eller lugtgenerne på anden vis er
reduceret.
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Skivholme

Landsbyens samlede areal er på ca. 10,5 ha.
Skivholme er en langstrakt landsby langs Skivholmevej. Skivholme ligger i et område med væsentlige landskabs- og
naturinteresser, som vanskeliggør byudvikling. Ligeledes ligger store dele af byen i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD).
Fra en borger er der indkommet et konkret ønske om udvidelse af landsbyen (område A), således at ejerens bolig kan
flyttes op på marken.
Administrationen har undersøgt om er udbygningsmuligheder ved byen (områderne 1, 2 og 3).
Kommuneplanramme LB.28.B01, der er på ca. 1 ha er endnu ikke udnyttet. Der har indtil for nyligt været tilplantet,
men beplantningen er nu fældet. Arealet ligger lige syd for alternativ 1 på ovenstående kort.
Administrationens anbefaling:
Da der er mulighed for udbygning på 1 ha, svarende til ca. 8 parcelhusgrunde eller 12 tæt-lav boliger, inden for den
eksisterende landsbyafgrænsning, vurderes der ikke behov for udvidelse af landsbyafgrænsningen.
Muligvis kan arealet ikke kan bebygges på grund af miljøpåvirkninger fra virksomheder i nærområdet, hvorfor det
anbefales at undersøge om det vil være mere hensigtsmæssigt at udtage arealet og i stedet inddrage arealet mod
vest.
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Område A – Nord for Skivholmevej 72 (1 ha)
Området ønskes at inddraget under landsbyafgræsningen med henblik på at etablere
Administrationens
én enkelt landejendom, hvorfor det ansøgte ikke forekommer møntet på byudvikling
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

og ændring af landsbyafgræsningen.
Området ligger i område udpeget med særlig landskabelig interesse. Området er
meget stejlt kuperet mod nord, og det vurderes ikke at være muligt at vejbetjene.
Placering af bebyggelse så højt i terrænet vil komme til at syne markant og løsrevet
fra den eksisterende landsbybebyggelse.
Dele af Skivholme ligger i OSD, herunder den ønskede udvidelse.
Ansøger er grundejer.
Anbefales ikke både af hensyn til grundvandsforhold, landskabelige forhold samt at
der ikke vurderes at være tale om landsbyudvikling og planlægning, men nærmere
enkeltsagsbehandling.

Alternativ 1/2/3 – Nord for Terpvej / Syd for Skyttehusvej
Landskabskarakteren og de landskabelige interesser peger samlet set på, at byen ikke
Administrationens
bør udvides ud i ådalslandskabet, hvor der også er væsentlige naturinteresser.
noter
Landskab, natur og grundvand er mindst sårbart mod vest og mod nord.

Alternativer til ændring af landsbyafgræsningen kan muligvis ske ved udvidelse mod
vest eller mod nord og der er vurderet på tre områder.
Alternativ 1 i videre forlængelse af kommuneplanramme LB.28.B.01 er bedst
beliggende i forhold til den eksisterende by. Der er dog virksomheder umiddelbart
mod øst, som kan besværliggøre byudvikling her.

Grundvand
Miljøpåvirkninger
Grundejerforhold
Anbefaling

Af de to andre alternativer vurderes arealet vest for Ladingvej og syd for Skivholmevej
(alternativ 3) at være mest velegnet. I så fald vil arealet inden for
kommuneplanramme LB.28.B.01 kunne ”flyttes” hertil.
Drikkevandsinteresse
Miljøpåvirkninger fra eksisterende virksomheder øst for det nordlige område skal
undersøges nærmere.
Området mod nord er privatejet, og ejer har ikke ansøgt om udstykning.
Områderne mod vest er privatejet, og ejerne har ikke ansøgt om udstykning.
Da der er mulighed for udbygning på 1 ha, svarende til ca. 8 parcelhusgrunde eller 12
tæt-lav boliger, inden for den eksisterende landsbyafgrænsning, vurderes der ikke
behov for udvidelse af landsbyafgrænsningen.
Muligvis kan arealet ikke kan bebygges på grund af miljøpåvirkninger fra
virksomheder i nærområdet, hvorfor det anbefales at undersøge om det vil være
mere hensigtsmæssigt at udtage arealet og i stedet inddrage arealet mod vest.
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Sjelle

Sjelle er en langstrakt landsby mellem Skjørring og Herskind. Landsbyens samlede areal er på ca. 38,5 ha.
Sjelle er beliggende i et område med væsentlige drikkevandsinteresser, der sammen med udlagte områder til
skovrejsning og bindingerne omkring Sjelle Kirke vanskeliggør byudvikling.
Der er indkommet ét konkret ønske fra en privat grundejer til udvikling af byen (område A på ca. 4,5 ha).
Administrationen har undersøgt to alternativer med færre bindinger.
Bemærkninger fra lokalområdet
Sjelle Bylaug ønsker udvikling nord for Langelinje og bakker op om ansøgningen for område A.
Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der undersøges videre på område A, herunder med mindre udstrækning. Det er meget
vanskeligt at finde egnede arealer til byudvikling i Sjelle og hvis ønskerne om udvikling ønskes fremmet er det
nødvendigt at undersøge arealer med omfattende grundvandsinteresser. Arealforbruget bør derfor begrænses,
således at arealet bør være ca. 1,5 ha, svarende til omtrent 10 parcelhuse eller 15 tæt-lav boliger.
Område 1 anbefales ikke, da det grænser til jordbrugsparceller og der ikke må planlægges for boliger uden på
jordbrugsparceller, idet de giver mulighed for dyrehold.
Område 2 anbefales ikke, idet det dels er uhensigtsmæssigt at placere nye boliger syd for Langelinje og umiddelbart
nord for vil nye boliger forringe oplevelsen af kirken.
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Område A – Nord for Udsigten (4,5 ha)
Område A ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget til skovrejsning.
Administrationens
Området er velbeliggende og kan vejbetjenes. Arealet bør reduceres til ca. 1,5 ha,
noter
svarende til omtrent 10 parcelhuse eller 15 tæt-lav.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ansøgt. Ejeren ønsker 9 parceller på ca. 4500-4800 m².
Anbefales nærmere undersøgt med henblik på et areal på ca. 1,5 ha.
NFI. Indvindingsopland uden for OSD. Der skal udarbejdes grundvandsredegørelse

Alternativ 1 – Nord for Nordmarksvej
En alternativ udvikling af landsbyen uden bindinger kan finde sted som vist med
Administrationens
markering som alternativ 1, der ligger i forlængelse af den eksisterende landsby mod
noter

Grundejerforhold
Anbefaling

nord.
Umiddelbart syd for alternativ 1 er der lokalplanlagt for jordbrugsparceller i landzone.
Da de er blevet planlagt har det været kendt, at der ikke kunne bygges boliger
udenpå, jf. at der er mulighed for dyrehold på jordbrugsparcellerne. Det er derfor ikke
muligt at muligt at placere nye boligområder mod nord. Lovgivningen giver ikke
længere mulighed for planlægning for jordbrugsparceller.
Ejer har ikke ansøgt
Anbefales ikke, da der ikke kan planlægges for boliger uden på jordbrugsparceller.

Alternativ 2 – Syd for Langelinie
Et andet mere centralt alternativ er markeret som alternativ 2. Dette område er dog
Administrationens
beliggende nær Sjelle Kirke med bindinger om ikke at forstyrre eller forringe
noter

Grundejerforhold
Anbefaling

oplevelsen af kirken. Området er ligeledes udpeget med særlige udsigtsforhold.
Placeringen syd for Langelinie vil medføre øget trafik på tværs af Langelinie, og det
vurderes i det hele taget ikke at være hensigtsmæssigt at placere nye byområder på
den side af hovedvejen. Arealet nord for Langelinje vurderes heller ikke egnet, idet
boliger her vil forstyrre oplevelsen af kirken.
Ejer har ikke ansøgt.
Anbefales ikke dels er det uhensigtmæssigt at placere nye boliger syd for Langelinje
og nord for vil nye boliger forringe oplevelsen af kirken.
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Skjørring

Skjørring ligger stort set afgrænset mod syd af landevejen Langelinje. Skjørrings samlede areal er på ca. 22 ha.
Fra Skjørring Bylaug er der indkommet to ønsker til udvidelser af landsbyafgræsningen. Område A til rekreativt formål
(bruges allerede som sådan i dag) og område B med henblik på udstykning af to-tre parceller i den vestlige del.
Administrationen har undersøgt alternative muligheder for udvidelse af landsbyafgrænsningen ved Skjoldsbjergvej.
Administrationens anbefaling
Inddragelse af område A inden for landsbyafgræsningen vurderes at være uproblematisk i forhold til den ønskede
anvendelse til rekreativt område. Området bruges allerede i dag som sådan.
Alternativ 1 – begrænset til område syd for Skjoldborgvej vurderes at være mere velegnet til boligformål end område
B, dels fordi et større areal i område B er lavbundsareal, dels på grund af den større afstand til Langelinie, og dels da
der er bedre mulighed for at sikre mod ekstreme regnhændelser. Dertil er området lettere tilgængeligt i forhold til
disponering af byggegrunde. Ejer af område B ønsker da også kun at udstykke to-tre parceller i den vestlige ende af
arealet. Derfor anbefales område B ikke, men i stedet anbefales alternativ 1 – syd for Skjoldsbjergvej.

Område A – Øst for Farrevej (0,5 ha)
Inddragelse af område A inden for landsbyafgræsningen vurderes at være
Administrationens
uproblematisk i forhold til den ønskede anvendelse til rekreativt område. Området
noter
bruges allerede i dag som sådan.

Grundejerforhold
Anbefaling

Anbefales.
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Område B – Nord for Langelinie (3,7 ha)
Inden for området er der et større lavbundsareal som bør friholdes for bebyggelse.
Administrationens
Området er derfor svært udnytteligt som boligområde og ejer ønsker da også kun at
noter

udstykke 1-2 grunde. Området kan bedst udnyttes ved en vejbetjening fra øst til det
bagvedliggende areal. Inddragelse af så stort et areal uden flere reelle muligheder for
udvikling vurderes planlægningsmæssigt uheldigt. Der kan være trafikstøj fra
Langelinje, som der vil skulle sikres mod.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ansøgt om inddragelse med henblik på at udstykke én grund.
Anbefales ikke.
OSD. Indvindingsopland.

Alternativ 1 – Syd og nord for Skjoldsbjergvej
Administrationens noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Ud fra hensynet til de landskabelige interesser er arealet syd for Skjoldsborgvej bedst.
Det område vurderes at være mere velegnet til boligformål end område B på grund af
den større afstand til Langelinie, samt bedre mulighed for at sikre mod ekstreme
regnhændelser. Dertil er området lettere tilgængeligt i forhold til disponering af
byggegrunde.
OSD. Indvindingsopland. Grundvandsredegørelse skal udarbejdes.
Privatejet. Grundejer har ikke søgt
Anbefales at arbejde videre med, dels fordi et større areal i område B er lavbundsareal,
dels på grund af den større afstand til Langelinie, og dels da der er bedre mulighed for
at sikre mod ekstreme regnhændelser.
OSD. Indvindingsopland.
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Stjær

Stjær er en lokalcenterby, der er omfattet af en række rammeområder til boliger, erhverv, blandet bolig- og erhverv,
offentlige formål samt rekreative formål. Byens samlede areal er på ca. 58 ha.
Fra private lodsejere er der indkommet ønsker til udvidelsen af byen – områderne A, E, F, D.
Administrationen har derudover vurderet de i kommuneplan’16 udlagte perspektivarealer, A, B og C hvor område A er
sammenfaldende med et privat ønske om boliger.
Administrationens anbefaling
Område A anbefales. Der er mange grundvandsinteresser, men dog færre end i den sydlige del af byen. Modsat
gælder, at der er større landskabelige interesser i den nordlige del end i den sydlige del af byen.
Område B anbefales at udgå som perspektivområde på grund af miljøkonflikt med erhvervsområdet nordvest for.
Område C anbefales fastholdt som perspektivareal. Arealet ligger knap 300 m fra et råstofgraveområde og nærmere
planlægning for arealet bør afvente, at grusgravningen er ophørt, så miljøkonflikter i form at støj, støv, trafik m.v.
undgås. Samme betragtninger gælder for område E, der anbefales medtaget som perspektivareal.
Område D anbefales ikke på grund af eksisterende virksomhedsdrift, der vil være i konflikt med boligformål. I
erhvervsområdet, der er planlagt til virksomheder i miljøklasse 2-4, findes mindst én virksomhed i miljøklasse 4. Den
vejledende afstand mellem erhvervsområde med mulighed for miljøklasse 4 og til boliger er 100 m. Den vestlige del af
rammeområdet, der ikke er udnyttet til erhverv kan derfor ikke planlægges til boligformål.
Område F anbefales ikke af hensyn til afrunding af byen og af hensyn til grundvand og landskab, herunder terræn.
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Område A – Vest for Stenskovvej (7,8 ha)
Område A er udpeget til perspektivareal og er fortsat en fornuftig udpegning.
Administrationens
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Lodsejer har søgt.
Anbefales at arbejde videre med, idet der er færre grundvandsinteresser her end mod
syd.
OSD. Indvindingsopland. Delvist NFI. Grundvandsredegørelse skal udarbejdes.

Område B – Nord for Kollens Møllevej (0,5 ha)
Område B er udpeget til perspektivareal, og er mere påvirket af grundvandsforhold end
Administrationens
landskab.
noter
Uafklarede forhold
Grundejerforhold
Anbefaling

Området ligger umiddelbart op til et erhvervsområde lokalplanlagt til virksomheder i
miljøklasse 2-4 og med aktive virksomheder op til miljøklasse 4.
Privatejet.
Bør udgå som perspektivområde på grund af miljøkonflikt med erhvervsområder.

Område C – Mellem Jeksenvej og Stjær Bakker (5 ha)
Område C er udpeget til perspektivareal og er mere påvirket af grundvandsforhold end
Administrationens
landskab.
noter
Der er en stor, aktiv grusgrav syd for arealet. Såfremt arealet udlægges vil der være
knap 300 meter.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet.
Anbefales fastholdt som perspektivareal.
OSD. Indvindingsopland. NFI.

Område D – Erhvervsområde syd for Tåstrupvej (3,4 ha)
Område D er mere påvirket af grundvandsforhold end landskab. Det taler således for
Administrationens
den ønskede ændring af den del af rammeområde (område D), der ikke er udnyttet, fra
noter

Grundejerforhold
Anbefaling

erhverv til boliger.
Erhvervsområdet er lokalplanlagt til virksomheder i miljøklasse 2-4 og i området findes
mindst én virksomhed i miljøklasse 4. Den vejledende afstand mellem erhvervsområde
med mulighed for miljøklasse 4 og til boliger er 100 m. Området kan derfor ikke
omdannes til boligformål.
Privatejet. Ejer har ansøgt om ændring til boligformål.
Anbefales ikke på grund af eksisterende virksomhedsdrift, der vil være i konflikt med
boligformål.

Område E – Øst for Jeksenvej (2,2 ha)
Område E er mere påvirket af grundvandsforhold end landskab.
Administrationens
Der er en stor, aktiv grusgrav syd for arealet. Såfremt arealet udlægges vil der være
noter
knap 300 meter.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Lodsejer har søgt
Anbefales medtaget som perspektivområde.
OSD. Indvindingsopland. NFI.
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Område F – Nordvest for skolen (2,5 ha)
Område F er både påvirket af grundvandsforhold og landskab og bør således være den
Noter fra screening
Noter fra besigtigelse
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

sidste prioriterede mulighed. En mere ren udvidelse af byen mod vest vil være at
foretrække.
Området er svært at vejbetjene og at disponere pga. terrænforhold.
OSD, NFI
Privatejet. Ejer har ansøgt om byudvikling i 2016 ifm. kommuneplanen.
Anbefales ikke af hensyn til afrunding af byen og af hensyn til landskabet, herunder
terræn.
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Javngyde

Javngyde er en landsby, der ligger ved Ravnsø øst for Ry. Landsbyens samlede areal er på ca. 16 ha.
Der er indkommet to ønsker til landsbyudvidelser fra private lodsejere – område A og B.
Administrationen har derudover undersøgt alternativ 1.
Administrationens anbefaling
Hverken område A eller B anbefales. For begge områder gælder, at de ligger i område med NFI og inden for
indvindingsopland, og derudover omfattes af særlige landskabsinteresser samt udpegninger af henholdsvis natur og
lavbund.
Administrationen har undersøgt om det er muligt at udvide Javngyde uden for område med NFI og indvindingsopland,
hvilket Alternativ 1 opfylder. Denne placering anbefales dog ikke, dels på grund af det øst for liggende landbrug
hvorfra der drives maskinstation i miljøklasse 4 og op. Det vil sige, at vejledende afstandskrav til boliger er på
minimum 100 meter. Dertil kommer at de landskabelige forhold på stedet er sårbare.
Alle områderne er tidligere vurderet i forbindelse med stillingtagen til udvidelser af landsbyafgrænsninger omkring
Javngyde, Søballe og Nr. Vissing. Byrådet besluttede i denne sammenhæng at der ikke skulle arbejdes videre med
områderne på grund af drikkevandsinteresser og maskinstation.

Område A – Syd for Tulstrupvej (1 ha)
Området ligger i NFI indvindingsopland. Særligt bevaringsværdigt landskab,
Administrationens
lavbundareal og udfordring med klimavand.
noter
Privatejet. Ejer har ansøgt.
Grundejerforhold
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Anbefaling
Grundvand

Anbefales ikke på grund af grundvandsbeskyttelse og landskabs- og lavbundsinteresser.
NFI og indvindingsområde.

Område B – Vest for Ravnsøvej (1 ha)
Området ligger inden for NFI-område og målrettet grundvandsbeskyttelse og er et
Administrationens
boringsnært beskyttelsesområde. Særligt bevaringsværdigt landskab. Skovbyggelinje.
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Potentiel natur og Grønt Danmarkskort.
Privatejet. Ejer har ansøgt.
Anbefales ikke på grund af grundvandsbeskyttelse og landskab- og naturinteresser.
NFI-område, målrettet grundvandsbeskyttelse og et boringsnært beskyttelsesområde.

Alternativ 1 – Øst for Ravnsøvej (nord)
Særligt bevaringsværdigt landskab (dog længere væk fra Ravnsø end A og B).
Administrationens
Stort landbrug mod vest.
noter
Uden for målrettet grundvandsbeskyttelse
Grundvand
Privatejet.
Grundejerforhold
Anbefales ikke dels på grund af planlovens § 15 b (produktionserhverves
Anbefaling

udviklingsmuligheder) og dels på grund af de landskabelige forhold på stedet.
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Firgårde

Firgårde er en landsby, der ligger umiddelbart øst for Ry. Landsbyens samlede areal er på ca. 3,5 ha.
Fra en lodsejer i Firgårde er der indkommet et ønske til udvidelse af byen – område A. Administrationen har dertil
undersøgt alternativerne 1 og 2.
Bemærkninger fra lokalområdet
Et antal borgere har på forhånd tilkendegivet, at de ikke ønsker udstykning i område A af hensyn til landsbystemning
og placeringen højt i landskabet. Det må formodes, at de derfor heller ikke ønsker alternativerne.
Administrationens bemærkninger
Område A anbefales ikke på grund af landskabelige, herunder terrænmæssige, forhold, samt at byggeri her meget højt
i landskabet vil få landsbyen til at ”hænge sammen” med Kildebjerg og dermed vil Firgårde miste identitet. Endvidere
kan arealet blive svært at vejbetjene.
Alternativerne, der ikke på samme måde som område A vil få Firgårde og Kildebjerg til at ”hænge sammen”, anbefales
ikke på grund af landskabelige, herunder terrænmæssige, forhold.
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Område A – Vest for Skovbakkevænget (1 ha)
Meget få bindinger.
Administrationens
Meget terræn – svært at udnytte. Vil komme til at ligge hævet over Skovagervej. Kan
noter

blive svær at vejbetjene.
Den ønskede udvidelse vil få landsbyen til synsmæssigt, at ”hænge sammen” med
Kildebjerg. Området er højere placeret. Hvis landsbyen skal bevare sin identitet bør den
ikke ”hænge sammen” med Kildebjerg.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Lodsejer i Firgårde har ansøgt.
Anbefales ikke.
Drikkevandsinteresse

Alternativ 1 – Nord for Hårbyvej
Alternativ, der ikke som A vil få byen til at ”hænge sammen” med Kildebjerg.
Administrationens
Plantageareal. Meget terræn, men dog mindre terræn end område A og alternativ 2.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Drikkevandsinteresse
Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Anbefales ikke på grund af landskabelige, herunder terrænmæssige forhold.

Alternativ 2 – Syd for Hårbyvej
Alternativ, der ikke som A vil få byen til at ”hænge sammen” med Kildebjerg.
Administrationens
Plantageareal. Meget terræn.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Drikkevandsinteresse
Privatejet. Flere ejere. Én fællesmatrikel (sandgrav).
Anbefales ikke på grund af landskabelige, herunder terrænmæssige forhold
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Gl. Rye

Gl. Rye er en lokalcenterby i den vestlige del af kommunen. Byens samlede areal er på ca. 90 ha.
Fra Borgerforeningen Gl. Rye er der indsendt en samlet byvækststrategi, der er opdelt i 4 etaper, her gengivet som
områderne A, B, C og D. Fra private lodsejere er der kommet ønske til område E. Derudover har administrationen
vurderet på alternativerne 1, 2 og 3.
Det er vanskeligt at byudvikle i Gl. Rye på grund af den særlige beliggenhed. De fleste af ønskerne er omfattet af
bindinger af den ene eller den anden art.
Byudvikling, der ikke vil være i konflikt med grundvandsinteresser, vil primært kunne ske nord eller syd for byen.
Et særligt landskab med særlige terrænforhold og en særlig geologi vanskeliggør byudvikling i store dele af byen.
Der er udpeget betragtelige arealer omkring byen med forskellige typer af naturbeskyttelse. Mod øst, syd og nordvest
ligger der arealer, der er omfattet af stort alle tænkelige udpegninger og hvor udvidelser af byen er udelukket.
På begge sider af Hjarsbækvej mod vest ligger der dog områder, der er omfattet af færre bindinger. Det samme gør sig
gældende i den nordvestlige del af byen, nord for Skovsbjergvej, og i den nordøstlige del af byen, nord for de fredede
hedeområder.
Udpegninger vedrørende kulturhistorie vil primært have betydning for udvidelser mod nordøst eller øst – og de østlige
udvidelser er i forvejen udelukket på grund af fredning og naturmæssige værdier.
Den næstmest oplagte udviklingsretning er mod vest omkring Hjarsbækvej. Ikke desto mindre er denne byudvikling
omfattet af flere vanskeliggørende forhold. Der er kun begrænsede naturinteresser, men til gengæld er områderne
omfattet af ganske mange bindinger omkring grundvand og landskab.
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Administrationens vurdering
Område A og B anbefales ikke på grund af væsentlige grundvandsinteresser og landskabelige interesser, herunder
terrænforhold.
Område C anbefales ikke på grund af væsentlige landskabelige- og kulturhistoriske interesser, herunder indsigt til
kirken og udsigter samt på grund af væsentlige grundvandsinteresser.
Område D anbefales ikke på grund af landskabelige- og kulturhistoriske interesser, herunder indsigt til kirken og
udsigter.
Område E anbefales nærmere undersøgt selv om der også her er væsentlige grundvandsinteresser, men der er færre
af andre interesser på området. En forudsætning for nyt boligområde her er dog, at landbrugsejendommen nordvest
for nedlægger produktionen, jf. begrænsningerne i planlovens § 15b. Ejeren af landsbrugsejendommen ejer areal
inden for området og har søgt om boligudlæg.
Alternativ 1 anbefales ikke på grund af landskabelige- og kulturhistoriske interesser herunder indsigt til kirken og
udsigter. Da område D ikke anbefales vil et nyt boligområde i alternativ 1 også virke løsrevet fra byen.
Alternativ 2 anbefales ikke på grund af landskabelige- og kulturhistoriske interesser, herunder indsigt til kirken og
udsigter.
Alternativ 3 anbefales ikke, da det ligger uden på jordbrugsparceller, der giver mulighed for dyrehold. Det er derfor
ikke muligt at planlægge for boliger her. Det er heller ikke muligt at planlægge for flere jordbrugsparceller.

Område A – Nord for Hjarsbækvej, dele af etape 2 og hele etape 3, Borgerforeningen (11 ha)
Skovbyggelinje. Væsentlige landskabelige forhold og terræn.
Administrationens
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. To ejendomme. En ejer formentlig interesseret i udstykning og andenejer
vides ikke.
Anbefales ikke på grund af væsentlige grundvandsinteresser og landskabelige
interesser, herunder terrænforhold.
Delvist OSD, NFI, indsatsområde for NFI, Indvindingsopland uden for OSD,
grundvandsdannende opland, muligt indsatsområde.

Område B – Syd for Hjarsbækvej, dele af etape 2 og 4, Borgerforeningen (4,5 ha)
Geologisk rammeområde. Etape 4 er omfattet af naturinteresser. Skovbyggelinje.
Administrationens
Terræn og landskab.
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privat virksomhed. Ejer har ikke ansøgt.
Anbefales ikke på grund af væsentlige grundvandsinteresser og landskabelige
interesser, herunder terrænforhold.
Drikkevandsinteresse, NFI, indsatsområde for NFI, indvindingsopland uden for OSD,
BNBO, 300 m beskyttelseszonen
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Område C – Øst for Ryesgade, del af etape 2, Borgerforeningen (5 ha)
Landskab. Udsigtsområde. Delvist skovbyggelinje.
Administrationens
Kirkebyggelinje - kirkeindsigt
noter
Grundejerforhold
Anbefaling

Privatejet. To ejendomme. En interesseret ejer
Anbefales ikke på grund af væsentlige landskabelige- og kulturhistoriske interesser,
herunder indsigt til kirken og udsigter samt på grund af grundvandsinteresser.

Grundvand

Delvist OSD, Delvist NFI, Delvist indsatsområde for NFI

Område D – Vest for Nyvej syd for Rodelundvej, del af etape 4, Borgerforeningen (3,3 ha)
Udsigtsområde. Skovbyggelinje. Delvist kirkeindsigtslinje.
Noter fra screening
Noter fra besigtigelse Tæt på Rodelundvej – vejtrafikstøj.
Privatejet. Ejer har ikke ansøgt.
Grundejerforhold
Anbefales ikke af landskabelige- og kulturhistoriske interesser, herunder indsigt til
Anbefaling
Grundvand

kirken og udsigter.
Drikkevandsinteressse.

Område E – Syd for Hjarsbækvej, private ansøgere (7,5 ha)
Landskab – mindre terræn end andre steder i Gl. Rye.
Administrationens
noter
Privatejet. To ejendomme. Begge ejere har ansøgt.
Grundejerforhold
Anbefales nærmere undersøgt selv om der også her er væsentlige
Anbefaling

Grundvand

grundvandsinteresser, men der er færre af andre interesser på området. En
forudsætning for nyt boligområde her er dog, at landbrugsejendommen nordvest for
nedlægger produktionen, jf. begrænsningerne i planlovens § 15b. Ejeren af
landsbrugsejendommen ejer areal inden for området og har søgt om boligudlæg.
venter dialog med grundvand.
Drikkevandsinteresse, delvist NFI, delvist indsatsområde, indvindingsopland, delvist
grundvandsdannende opland, delvist muligt indsatsområde, delvist 300 m
beskyttelseszone.

Alternativ 1 – Vest for område D, syd for Rodelundvej
OSD. Udsigtsområde. Skovbyggelinje. Trafikstøj?
Administrationens
noter
Privatejet. Ejer har ikke ansøgt.
Grundejerforhold
OSD, NFI, indsatsområde for NFI
Grundvand
Anbefales ikke på grund af landskabelige- og kulturhistoriske interesser herunder
Anbefaling

indsigt til kirken og udsigter samt grundvandsforhold. Da område D ikke anbefales vil et
nyt boligområde i alternativ 1 også virke løsrevet fra byen.
ga.

Alternativ 2 – øst for Ryesgade ved Rodelundvej
Udsigtsområde. Kirkebyggelinje. Kirkeindsigt. Trafikstøj?
Administrationens
noter
OSD, NFI, indsatsområde for NFI
Grundvand
Privatejet virksomhed
Grundejerforhold
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Anbefaling

Anbefales ikke på grund af landskabelige- og kulturhistoriske interesser, herunder
indsigt til kirken og udsigter.

Alternativ 3 – Syd for område C
Udsigtsområde. Skovbyggelinje. Delvist kirkebyggelinje. Kirkeindsigt.
Administrationens
Lokalplan til jordbrugsparceller mod vest. Kræver ophør af husdyrhold samt ændring af
noter
lokalplan at planlægge for boliger her. Der kan heller ikke planlægges for
jordbrugsparceller, jf. ændret lovgivning.

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Delvist OSD og NFI
Privatejet. Virksomhed.
Anbefales ikke pga. jordbrugsparceller.
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Veng

Veng er en landsby i den nordlige del af kommunen. Veng ligger mellem Nr. Vissing, Søballe og Hårby. Landsbyens
samlede areal er på ca. 6,5 ha.
Der er indkommet et generelt ønske fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt om udvikling.
Administrationens vurdering
Den nordøstlige del af Veng omfattes af særlige grundvandsinteresser. Hele Veng ligger i et udpeget område med
særlige landskabelige interesser og særlige udsigtsmuligheder. Endvidere er byen også omfattet af specifik geologisk
interesse.
Der er et fredet område nord for Veng, øst for kirken. Rundt om kirken er der udpeget værdifuldt kulturmiljø, og en
udpegning med kulturhistorisk bevaringsværdi og kirkebyggelinjen omfatter stort set hele Veng.
Vest for byen er der skovbyggelinje og beskyttet natur.
Samlet set peger ovennævnte væsentlige bindinger inden for landskab, natur og kultur på, at der ikke skal inddrages
nye arealer til landsbyafgræsningen omkring Veng, hvorfor der ikke peges på arealer, der kan anvendes til byudvikling.

Side 23 af 47

11-06-2019
Sagsnummer: 01.02.00-A26-1-17

Søballe

Søballe er en landsby beliggende mellem Veng og Stjær. Landsbyens samlede areal er på ca. 9 ha.
Fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt er der et generelt ønske om udviklingsmuligheder i landsbyerne
Fra to private lodsejere er der indkommet ønsker til udvidelse af landsbyafgræsningen.
Administrationens vurdering:
Område A anbefales ikke. Området er tidligere vurderet og afslået i forbindelse med proces for ”Søballe, Javngyde og
Nørre Vissing” med begrundelsen: Arealet ligger adskilt fra Søballe af et gårdanlæg samt et større grønt areal, som
delvist er udnyttet til have. En udvidelse af Søballe med et boligområde adskilt fra den øvrige landsby vil være i strid
med planlovens bestemmelse om, at byudvikling skal ske i byzone og i direkte tilknytning til eksisterende byområder
og bebyggelse. Endvidere kan et § 3-område (rigkær) blive påvirket, hvis området anvendes til boligformål.
Område B anbefales ikke på grund af grundvandsforhold, landskabelige interesser og lavbundsstatus.
Administrationen har vurderet om der kunne findes alternativer, men har ikke fundet områder, det kunne give mening
at undersøge nærmere. Byen er omgivet af grundvandsinteresser, landskabelige- og naturmæssige interesser, der
mere end vanskeliggør udvikling.
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Område A – Vest for Storringvej (2,5 ha)
Særligt bevaringsværdigt landskab. Ådal. Skovbyggelinje og delvist lavbundsareal.
Administrationens
Usammenhængende med byen.
noter

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

For område A er der væsentlige naturinteresserne.
Er tidligere vurderet og afslået i forbindelse med proces for ”Søballe, Javngyde og Nørre
Vissing”. Begrundelsen var: Arealet ligger adskilt fra Søballe af et gårdanlæg samt et
større grønt areal, som delvist er udnyttet til have. En udvidelse af Søballe med et
boligområde adskilt fra den øvrige landsby vil være i strid med planlovens bestemmelse
om, at byudvikling skal ske i byzone og i direkte tilknytning til eksisterende byområder
og bebyggelse. Endvidere kan et § 3-område (rigkær) blive påvirket, hvis området
anvendes til boligformål.
Privatejet. Ejer har ansøgt.
Anbefales ikke, jf. ovenfor da intet er ændret siden sidst.
OSD

Område B – Nord for Stjærvej (1,25 ha)
Særligt bevaringsværdigt landskab. Ådal. Grønt Danmarkskort. Delvist lavbundsareal og
Administrationens
skovbyggelinje.
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ansøgt.
Anbefales ikke på grund af grundvand, landskab og lavbund.
OSD, indvindingsopland
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Forlev

Foerlev er en lille landsby beliggende ud mod Låsbyvej nord for Skanderborg. Landsbyens samlede areal er på ca. 3,5
ha.
Der er indkommet et generelt ønske fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt om udvikling.
Administrationens vurdering
Administrationen har set på mulige områder, og vurderet nærmere på to områder med færrest bindinger –
alternativerne 1 og 2. Ingen af områderne kan dog anbefales, idet de er inden for lugtgeneafstand fra svinebruget øst
og nordøst for byen, jf. planlovens § 15 b om sikring af produktionsvirksomheders udviklingsmuligheder.

Alternativ 1 – Vest for Låsbyvej
Delvist skovbyggelinje. Evt. husdyrproduktion i området eks. på ejendommene
Administrationens
Mesingvej 2 og Låsbyvej 40 kan afstedkomme afstandskrav, som hindrer byudvikling.
noter

Forlev ligger i geologisk interesseområde, hvor terrænbearbejdning og byggeri ikke må
sløre landskabet. Det relativt flade landskab omkring Forlev medvirker til at geologiske
interesser ikke vurderes forhindre byudvikling.
Vejadgang uafklaret.
Med tanke på landsbyens nuværende størrelse bør der højst udpeges område til
byudvikling som kan rumme 5-10 huse, svarende til højst 1 ha.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejeren ejer også nærmeste gård. Ejer bør kontaktes forud for arealudlæg.
Anbefales ikke på grund af svineproduktion.
Umiddelbart uden for indvindingsopland, NFI. OSD
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Alternativ 2 – Øst for Låsbyvej
Delvist lavbundsareal. Forlev ligger i geologisk interesseområde, hvor
Administrationen
terrænbearbejdning og byggeri ikke må sløre landskabet. Det relativt flade landskab
noter

Grundejerforhold
Anbefaling

omkring Forlev medvirker til at geologiske interesser ikke vurderes forhindre
byudvikling. Vejadgang uafklaret.
Med tanke på landsbyens nuværende størrelse bør der højst udpeges område til
byudvikling som kan rumme 5-10 huse, svarende til højst 1 ha.
Arealet er løsrevet fra den eksisterende landsby, hvilket er planlægningsmæssigt og
trafikalt uheldigt.
Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Anbefales ikke på grund af svineproduktion og på grund af placering på den modsatte
side af Låsbyvej i forhold til den eksisterende landsby.
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Hårby

Hårby er en landsby med et samlet areal på ca. 13,5 ha.
Der er indkommet et generelt ønske fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt om udvikling.
Administrationens vurdering
I Hårby er der i den syd-vestlige ende af byen 13 udstykkede, men ikke bebyggede grunde.
Der er derudover et uudnyttet areal på ca. 1 ha inden for den eksisterende landsbyafgrænsning vest for
Langagertoften, svarende til 8-10 parcelhuse eller 12-15 rækkehuse.
Hårby er beliggende i geologisk interesseområde, hvor terrænbearbejdning og byggeri ikke må sløre landskabet.
Set i lyset af, at der er omfattende grundvandsinteresser i området, de eksisterende ledige grunde og Hårbys
nuværende størrelse, anbefaler administrationen, at det endnu ikke lokalplanlagte og udstykkede areal på 1 ha vest
for Langagertoften udtages af kommuneplanen.
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Mesing

Mesing er en af de større landsbyer. Landsbyen ligger nord for Skanderborg og landsbyens samlede areal er på ca. 12
ha. Der er et ledigt areal inden for landsbyafgrænsningen på knap 0,5 ha, svarende til 4-5 huse.
Der er indkommet et generelt ønske fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt om udvikling.
Administrationens vurdering
Mod nord er der et fredet område omkring Mesing Kirke og mod syd findes et område udpeget som potentielt
naturområde. Området vest for Mesing ligger i geologisk interesseområde.
Der findes ingen arealer i direkte tilknytning til den eksisterende landsbyafgræsning, der ikke har væsentlige
drikkevandsinteresser i form af som minimum OSD og NFI. Der er færrest bindinger på arealer syd og sydøst for
Mesing.
Administrationen har derfor set nærmere på tre alternativer. Alternativ 2 og 3 kan ikke anbefales, da der på grund af
de eksisterende landbrugsproduktioner ikke må udlægges arealer til boliger, der kan begrænse produktionserhverv, jf.
planlovens §15 b. Alternativ 1 kan heller ikke anbefales – dels på grund af grundvand og terrænforhold, dels må det
formodes, at arealudlæg her også kan begrænse eksisterende landbrug. Endvidere er der ledigt areal inden for
landsbyafgrænsningen.
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Alternativ 1 – Øst for Forlev Møllevej
Administrationens
Skovbyggelinje. Terrænforhold.
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Anbefales ikke på grund af grundvand og terrænforhold samt da der ikke vurderes
behov for yderligere udlæg.
OSD og NFI.

Alternativ 2 – Syd for Ny Stillingvej
Skovbyggelinje.
Administrationens
Arealet er privatejet af den eksisterende landbrugsdrift. Arealet kan ikke udlægges, da
noter
det vil medføre begrænsninger for landbrugsdriften, jf. planlovens § 15 b.

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ikke ansøgt.
Anbefales ikke på grund af landbrug.
OSD. NFI.

Alternativ 3 – Nord for Ny Stillingvej
Arealet er privatejet af den eksisterende landbrugsdrift. Arealet kan ikke udlægges, da
Administrationens
det vil medføre begrænsninger for landbrugsdriften, jf. planlovens § 15 b.
noter
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Privatejet. Ejer har ikke ansøgt
Anbefales ikke.
OSD. NFI.
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Jeksen

Jeksen er en landsby beliggende vest for Hørning. Landsbyens samlede areal er på ca. 7 ha.
Der er indkommet et generelt ønske fra landsbyerne i Veng skoles skoledistrikt om udvikling.
Jeksen er omgivet af landskab karakteriseret som ådal, der er væsentlige naturmæssige bindinger for området, hvor
særligt landskabsfredningen af Jeksendalen øst for landsbyen umuliggør byudvikling.
Der findes ingen arealer i direkte tilknytning til den eksisterende landsbyafgræsning, der ikke har væsentlige
drikkevandsinteresser i form af beliggenhed i OSD og NFI.
Administrationen har fundet alternativerne 1 og 2. Henholdsvis mod nordvest ved Randersvej og mod Sydøst ved Gl.
Rye Vej.
Administrationens vurdering
Alternativ 1 anbefales ikke på grund af grundvandsinteresser og arealets beliggenhed på den modsatte side af
Randersvej i forhold til byens primære bydannelse.
Alternativ 2 anbefales selv om grundvandsinteresserne her er de samme som i alternativ 1, men der er ikke andre
væsentlige interesser.
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Alternativ 1 – Vest for Randersvej
Skovbyggelinje.
Administrationens
Arealet ligger uden reel tilknytning til den eksisterende bydannelse.
noter
Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Grundejerforhold
Anbefales ikke på grund af grundvandsinteresser og arealets beliggenhed på den anden
Anbefaling
Grundvand

side af Randersvej i forhold til den primære bydannelse.
OSD. NFI.

Alternativ 2 – Syd for Gl. Ryvej
Skovbyggelinje.
Administrationens
Den nordligste del af arealet fungerer som fællesareal med boldbane, bord-bænkesæt
noter

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

mv.
Udkørsel vil blive tæt på gården og derfor tæt på sving. Dialog med politiet
forudsættes.
Privatejet. Ejer bør kontaktes.
Der kan udlægges et areal på ca. 1 ha, svarende til 8-10 parcelhuse eller 12-15
rækkehuse.
OSD. NFI. Grundvandsredegørelse skal udarbejdes.
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Alken

Landsbyen udgør sammen med Svejstrup og Bjedstrup et lokalcenter. Landsbyens samlede areal er på ca. 14 ha.
Fra Liv i Landsbyerne er der indkommet tre forslag til udvidelser – område A, B og C. Det er samtidig oplyst, at
udviklingen i området bør ske begrænset og så byen ”kan følge med”. Område B er sammenfaldende med et privat
ønske. Det private ønske omhandler dog et noget større udlæg. Det er det, der er vist på kortet og ansøgers
projektmateriale for et generationsfællesskab er vedlagt som bilag 1.
Alken ligger i et landskab, der er vanskeligt at byudvikle i. Området er præget af sø- og dallandskaber med særlig
landskabelig interesse og med tilknyttede udsigtsmuligheder. Desuden er der geologiske udpegninger. Alle de ønskede
områder er i varierende grad påvirket af udpegningerne.
Bemærkninger fra lokalområdet
Som bilag 2 er vedlagt allerede indsendte bemærkninger til det ønskede generationsfællesskab på område B.
Administrationens vurdering
Inden for den eksisterende kommuneplan er der udlagt areal på 2 ha, som endnu ikke er udnyttet. Det svarer ca. til
15-20 parcelhuse eller 25-30 rækkehuse.
Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er behov for udlæg af nye områder.
Derfor og
af landskabelige, geologiske og naturmæssige hensyn anbefales område A ikke,
af landskabelige og geologiske hensyn anbefales område B ikke,
af hensyn til terræn og adgangsforhold anbefales område C ikke.
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Område A – Nord og øst for Anes Høj (6,5 ha)
Området er udpeget til potentiel natur og sølandskab med særlige landskabelige
Administrationens
interesser samt specifik geologisk rammeområde.
noter

Grundejerforhold
Grundvand
Anbefaling

Den nordligste del af området er meget synligt fra landskabet, og kan for eksempel ses
fra sydsiden af Mossø. Den sydligste del af området er mindre synlig, og ligger i en
eksisterende kommuneplanramme.
Der er meget terræn på særligt den nordlige del af området.
Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Drikkevandsområde
Området øst for Anes Høj anbefales fasthold, men arealet for nord anbefales ikke på
grund af landskab og natur.

Område B – Nord for Emborgvej, vest (7,5 ha) Sammenfaldende med privat ønske.
Området er udpeget til potentiel natur, og ligger i et sølandskab af særlig landskabelig
Administrationens
interesse samt geologisk rammeområde.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Området er mindre synligt i landskabet end område A på grund af terrænforholdene,
og bør i givet fald afgrænses noget nærmere byen, men der er stadig væsentlige særlige
landskabelige interesser på arealet.
Drikkevandsområde
Privatejet. Ejer har søgt og ønsker at opføre et generationsfællesskab på arealet.
Projektet er vedlagt som bilag 1.
Anbefales ikke på grund af landskab og geologi da der er eksisterende areal inden for
afgrænsningen.

Område C – Syd for Emborgvej, øst (0,5 ha)
Der er ingen særlige bindinger på arealet, men det ligger på grænsen til et område af
Administrationens
særlig landskabelig interesse.
noter

Grundvand

Udformning på areal og terræn besværliggør/umuliggør god udnyttelse
Adgangsvej/overkørsler vil for hver parcel skulle ske til Emborgvej, hvilket er
uhensigtsmæssigt.
Drikkevandsområde

Grundejerforhold
Anbefaling

Privatejet. Ejer har ikke ansøgt.
Anbefales ikke på grund af terræn (geologi) og adgangsforhold.

Alternativ 1 – Øst for Anes Høj
Geologisk rammeområde. Meget synligt fra landskabet.
Administrationens
noter
Privatejet. Ejer har ikke ansøgt
Grundejerforhold
Anbefales ikke på grund af landskab og geologi samt at der er areal inden for
Anbefaling
Grundvand

landsbyafgrænsningen.
Drikkevandsinteresse
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Svejstrup

Svejstrup udgør sammen med Alken og Bjedstrup et lokalcenter. Svejstrups samlede areal er på ca. 14 ha.
Fra lodsejere er der indkommet 2 ønsker til udvikling af byen – område A og B. Administrationen har undersøgt et
alternativ – område 1.
De landskabelige værdier knytter sig primært til landskabet syd og sydvest for landsbyen.
Grundvandsbeskyttelsen ligger primært i et område nord/nordøst for byen.
Bemærkninger fra lokalområdet
Ejerne af landbrugsejendommen umiddelbart øst for område A har tilkendegivet, at det vil være til gene for dem,
såfremt området udlægges til boliger.
Administrationens anbefaling
Hverken område A, B eller alternativ 1 anbefales begrundet i landbrugsproduktionen på landbrugsejendommen på
matr.nr. 10 a – umiddelbart øst for område A. Arealerne kan ikke udlægges til boliger, jf. planlovens § 15 b om sikring
af produktionserhvervene. Hele byen er omfattet af denne begrænsning.

Side 35 af 47

11-06-2019
Sagsnummer: 01.02.00-A26-1-17
Område A – Syd for Hemstokvej (1 ha)
En stor del af arealet er lavbundsareal. Stor landbrugsejendom mod øst.
Administrationens
Areal kan ikke udlægges, jf. planlovens § 15 b om sikring af produktionserhverv.
noter
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Området er delvist udpeget til NFI på grund af grundvandsdannende opland og
indvindingsopland.
Privatejet. Borgerne i byen har ansøgt. Ejer bør kontaktes.
Anbefales ikke pga. nærhed til landbrug.

Område B – Nord for Hemstokvej (0,5 ha)
Stor landbrugsejendom mod øst.
Administrationens
Areal kan ikke udlægges, jf. planlovens § 15 b om sikring af produktionserhverv.
noter
Privatejet. Borgerne i byen har ansøgt. Ejer bør kontaktes.
Grundejerforhold
Anbefales ikke.
Anbefaling
NFI. Grundvandsdannende opland. Indvindingsopland.
Grundvand
Alternativ 1 – Nord for Lundhøjvej
Der er eksisterende areal inden for landsbyafgrænsningen på ca. 1,5 ha., svarende til 8Administrationens
10 parcelhuse eller 12-15 rækkehuse. Der bør foretages en tilpasning af eksisterende
noter

Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

landsbyafgrænsning, så det ”overskydende” areal nord for Lundhøjvej udgår, og
afgrænsningen i stedet justeres og udvides en smule mod syd. Dette vil medføre, at der
inden for det samme areal som den nuværende udpegning vil kunne sikres plads til
yderligere boliger. Skovbyggelinje.
Terræn.
Stor landbrugsejendom mod øst.
Areal kan ikke udlægges, jf. planlovens § 15 b om sikring af produktionserhverv
Privatejet. 2 forskellige ejere. Ingen har søgt.
Anbefales ikke på grund af landbrug.
Delvist indvindingsopland og NFI
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Bjedstrup

Bjedstrup udgør sammen med Svejstrup og Alken et lokalcenter. Bjedstrups samlede areal er på ca. 16 ha.
Der er fra lodsejere indkommet to ønsker, som ligger inden for eksisterende landsbyafgrænsning – område
A og B. Derudover er der indkommet lodsejerønske om område C.
Administrationens vurdering:
Ønskerne for område A og B kræver ikke ændringer i kommuneplanen, men vil kræve udarbejdes en ny
lokalplan.
Område C anbefales at indgå i det videre arbejde, men i en reduceret størrelse svarende til ca. 5 boliger.

Område C – Syd for Kirstinelund (2,5 ha)
Administrationens
Særlig landskabelig interesse. Vejadgang skal sikres over Kirstinelund. Arealets
noter
størrelse skal tilpasses terræn.
Grundejerforhold
Anbefaling
Grundvand

Ansøger er ejer.
Anbefales at indgå i en reduceret størrelse.
Drikkevandsinteresse. Der skal udarbejdes grundvandsredegørelse.
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Tebstrup

Tebstrup er et lokalcenter med et samlet areal på ca. 42 ha.
Der er indkommet fem ønsker til arealudlæg i Tebstrup. Der er ikke vurderet på alternative placeringer, da det ikke har
været fundet relevant.
Tebstrup er beliggende i et område med specifik geologisk interesse, hvor landskabets oprindelse ikke skal sløres.
Herudover er landsbyen beliggende i særligt værdifuldt landskab, som jf. kommuneplanens retningslinjer kun i ganske
særlige tilfælde skal inddrages til byudvikling. Landskabet er ligeledes udpeget med særlige udsigtsmuligheder. De
kulturhistoriske værdier i området hindrer byudvikling på en strækning mod øst.
Der er væsentlige drikkevandsinteresser i området i form af OSD og NFI som vanskeliggør byudvikling. Udlæg af nyt
areal vil kræve en grundvandsredegørelse.
Der er udlagt et uudnyttet areal mod vest, rammeområde 15.B.04 på knap 8 ha, svarende til ca. 60 parcelhuse eller ca.
100 tæt-lav. Dertil er der 8 uudnyttede grunde ved Tebstrup Parkvej samt en uudnyttet lokalplan 1083 øst for
Horsensvej.
Udlæg af nyt areal vil derfor forudsætte, at det uudnyttede areal (rammeområde 15.B.04) indskrænkes, da staten
ønsker at begrænse det samlede arealudlæg til boligformål.
Bemærkninger fra lokalområdet
De lokale repræsentanter fra Ejer Bjerge udtrykker ærgrelse over, at det eksisterende arealudlæg 15.B.04 medfører, at
det er vanskeligt at argumentere for nye arealudlæg andre steder. Det udlagte areal vurderes af Ejer Bjerge som
værende mindre/meget lidt attraktivt. De ser gerne at der udlægges areal i område A, B eller C, samt i område E og F.
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Administrationens vurdering
Der er tilstrækkeligt med arealudlæg i Tebstrup til at rumme de næste mange års udvikling. Nyt arealudlæg vil derfor
kræve, at det eksisterende rammeområde 15.B.04 indskrænkes. I så fald vil område E og F være de bedst egnede
områder at arbejde videre med på grund af terrænforholdene her.
Områderne A, B, C og D er omfattet af særlige landskabelige interesser, udfordrende terræn, og er endvidere udpeget
som område med udsigter. Dertil kommer for flere af områderne udfordringer med vejtrafikstøj fra hhv. motorvejen
og Horsensvej. Især støj fra motorvejen kan være svær at begrænse så langt fra støjkilden.

Område A – Nord for Bredmosevej (6 ha)
Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
Administrationens
område med udsigter.
noter
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Terrænet er meget svært at udnytte til boligformål. Byggemodning vil være
omkostningsfuldt, hvilket vil fordyre grundpriserne.
Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI.
Ansøger er ejer.
Anbefales ikke på grund af sammenfaldet mellem landskabelige interesser,
grundvandsinteresser og det vanskelige terræn.

Område B – Vest for Horsensvej (3 ha)
Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
Administrationens
område med udsigter.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Terrænet er meget svært at udnytte til boligformål. Byggemodning vil være
omkostningsfuldt, hvilket vil fordyre grundpriserne. Arealet vil formentlig kræve
støjafskærmning mod Horsensvej.
Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI.
Ansøger er ejer.
Anbefales ikke på grund af sammenfaldet mellem landskabelige interesser,
grundvandsinteresser og det vanskelige terræn.

Område C – Vest for Horsensvej mod nord (3 ha)
Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
Administrationens
område med udsigter.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Terrænet er meget svært at udnytte til boligformål. Byggemodning vil være
omkostningsfuldt, hvilket vil fordyre grundpriserne. Arealet vil formentlig kræve
støjafskærmning mod Horsensvej.
Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI.
Ansøger er ejer.
Anbefales ikke på grund af sammenfaldet mellem landskabelige interesser,
grundvandsinteresser og det vanskelige terræn.
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Område D – Øst for Horsensvej (0,6 ha)
Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
Administrationens
område med udsigter.
noter

Arealet er smalt og skal vejbetjenes fra øst. Arealet vil formentlig kræve
støjafskærmning mod Horsensvej. Med den smalle udformning vil der ikke være meget
areal tilbage til boligudlæg.

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI.
Ansøger er ejer.
Anbefales ikke på grund af sammenfaldet mellem landskabelige interesser,
grundvandsinteresser og støjforhold.

Område E – Øst for Kattrupvej (0,6 ha)
Administrationens
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
område med udsigter.
Dele af arealet (mod vest) vurderes at være mindre landskabeligt sårbart og med
rimelige terrænforhold, hvorfor der på den konkrete placering kan være basis for at
placere ca. 2 byggegrunde.
Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI.
Privatejet. Ansøger er ejer.
Anbefales at en del af arealet kan indgå i det videre arbejde, dog således, at nyt
arealudlæg her vil kræve reduktion af det eksisterende, uudnyttede areal i
rammeområde 15.B.04.

Område F – Syd for Bjerggårdsvej (5 ha)
Administrationens noter

Området er omfattet af særlige landskabelige interesser, og er endvidere udpeget som
område med udsigter.
Terrænet vurderes at være nemmere at anvende til boligformål end de øvrige
undersøgte arealer. Der kan opnås vejadgang

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

Hele Tebstrup ligger inden for OSD og NFI. Der skal udarbejdes grundvandsredegørelse.
Ansøger er ejer.
Anbefales at arealet kan indgå i det videre arbejde, dog således, at nyt arealudlæg her
vil kræve reduktion af det eksisterende, uudnyttede areal i rammeområde 15.B.04.
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Ejer

Ejer er en landsby i den sydlige del af kommunen. Byens samlede areal er på omtrent 5 ha.
Fra lokalrådet Ejer Bjerge, Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup er der indkommet et generelt ønske om at udvikle.
Der er et udlagt areal uudnyttet areal på ca. 1,2 ha (matr. 7 c) og administrationen har vurderet på to alternative
arealer.
Administrationens vurdering
Område A er omfattet af væsentlige drikkevandsinteresser. Til trods for at området allerede er udlagt til boligformål i
kommuneplanen, anbefaler administrationen at undersøge, om det er realistisk at gennemføre en byggemodning på
arealet. Såfremt det ikke vurderes at være tilfældet, anbefaler administrationen at der undersøges alternative
placeringsmuligheder, hvor alternativ 2 er det areal, med færrest bindinger.

Område A – Syd for Ved Kæret
Området er tilplantet som plantage.
Administrationens
noter.
NFI, grundvandsdannende opland, indvindingsområde, OSD. Der skal udarbejdes
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

grundvandsredegørelse.
Privatejet. Ejer har søgt.
Anbefales at arbejde videre med – ligger inden for den eksisterende
landsbyafgrænsning, men er omfattet af væsentlige drikkevandsinteresser.
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Alternativ 1 – Vest for Lille Tåningvej
Særlig landskabelig interesse.
Administrationens
noter
NFI, grundvandsdannende opland, indvindingsområde, OSD.
Grundvand
Privatejet.
Grundejerforhold
Anbefales ikke pga. grundvandsforhold.
Anbefaling
Alternativ 2 – Nord for Ejervej
Potentiel natur. Særlig landskabelig interesse.
Administrationens
noter
En mindre del er indvindingsopland og grundvandsdannende opland. Der skal laves
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

grundvandsredegørelse.
Privatejet. Ejer har ikke søgt.
Anbefales at arbejde videre med, i tilfælde af at område A ikke kan anvendes til
boligformål.
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Ris

Landsbyens samlede areal er på ca. 7 ha.
Fra lokalrådet Ejer Bjerge, Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup er der indkommet et generelt ønske om at udvikle. I
dialogen med lokalrådet er område A blevet foreslået.
Der er væsentlige drikkevandsinteresser i områder som vanskeliggør byudvikling. Hele området er beliggende i OSD og
NFI, mens området mod nord er udpeget til målrettet grundvandsbeskyttelse og store dele af området er beliggende i
indvindingsopland.
Ris er beliggende i et område med specifik geologisk interesse, hvor landskabets oprindelse ikke skal sløres.
Herudover er landsbyen beliggende i særligt værdifuldt landskab, som jf. kommuneplanens retningslinjer kun i ganske
særlige tilfælde skal inddrages til byudvikling. Landskabet er ligeledes udpeget med særlige udsigtsmuligheder.
Der findes ingen arealer i direkte tilknytning til den eksisterende landsbyafgræsning, der ikke har væsentlige
drikkevandsinteresser i form af beliggenhed i OSD, NFI og helt eller delvist i indvindingsopland.
Administrationens vurdering
Område A er omfattet af væsentlige drikkevandsinteresser. Til trods for dette anbefales at undersøge nærmere på
området, da det ligger som en naturlig huludfyldning, og øvrige bindinger vurderes at kunne overkommes.
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Område A – Syd for Risvej
Området er tidligere planteskole, og ligger bag et levende hegn set fra syd. Vil opleves
Administrationens
som naturlig huludfyldelse.
noter.
NFI, grundvandsdannende opland, indvindingsområde, OSD. Der skal udarbejdes
Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

grundvandsredegørelse.
Privatejet.
Anbefales at arbejde videre med.
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Tåning

Ejer er en landsby i den sydlige del af kommunen. Byens samlede areal er på omtrent 5 ha.
Fra lokalrådet Ejer Bjerge, Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup er der indkommet et generelt ønske om at udvide
landsbyafgrænsningerne. Administrationen har vurderet udviklingsmuligheder og fundet alternativ 1.
Omkring byen er der væsentlige drikkevandsinteresser som vanskeliggør byudvikling. Store dele af det
omkringliggende område er beliggende i indvindingsopland uden for OSD omkring et boringsnært beskyttelsesområde
ved den sydvestlige afgræsning af landsbyen.
Tåning er beliggende i et område med specifik geologisk interesse, hvor landskabets oprindelse ikke skal sløres.
Herudover er landsbyen beliggende i særligt værdifuldt landskab, som jf. kommuneplanens retningslinjer kun i ganske
særlige tilfælde skal inddrages til byudvikling.
Landskabet er ligeledes udpeget med særlige udsigtsmuligheder. Der er væsentlige bindinger for området afledt af
Tåning Kirke – dels kirkebyggelinje og område med kulturhistorisk bevaringsværdi – som omfatter stort set alle de
ubebyggede arealer i direkte tilknytning til landsbyafgræsningen.
Der findes alene arealer øst for landsbyafgrænsningen, der ikke er beliggende inden for indvindingsopland.
Når dertil kommer at der i området også er væsentlige landskabsinteresser samt kulturhistoriske interesser omkring
Tåning Kirke, er det vanskeligt at pege på nye områder til byudvikling i henhold til kommuneplanens retningslinjer.
Administrationens vurdering
Alternativ 1 er udpeget til særlig landskabelig interesse og kirkeindsigt (nærmest kirken). Der kan måske bygges en
stribe huse med vejadgang fra den eksisterende grusvej mod syd. Det vil mindske indblikket til kirken fra Horndrupvej,
men vil formentlig ikke fjerne det helt.
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Alternativ 1 – Syd for Horndrupvej
Arealet ligger inden for en udpegning til kulturhistorisk bevaringsværdi – indblik til
Administrationens
Tåning Kirke.
noter

Grundvand
Grundejerforhold
Anbefaling

En del af området er udpeget til særlig landskabelig interesse og kirkeindsigt (nærmest
kirken).
Der kan måske bygges en stribe huse med vejadgang fra den eksisterende grusvej mod
syd. Det vil mindske indblikket til kirken fra Horndrupvej, men vil formentlig ikke fjerne
det helt.
Umiddelbart uden for indvindingsopland.
Privatejet. Ejer har ikke ansøgt.
Anbefales at arbejde videre med.
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Kommentar til Kommuneplanen.

Kære Byråd

26.05.2019

Vi er en gruppe borgere fra Alken, som har dette ønske til den kommende behandling af
Kommuneplan for Skanderborg:
Vi anbefaler Byrådet, at Fabulas projekt med udstykning vest for Alken ved Enggården
på Emborgvej ikke tages med i den kommende Kommuneplan.
20. maj afholdt Borgerforeningen ABAF et borgermøde, for at udveksle holdninger til
udstykningen. Her mødte ca. 55 borgere op, og havde en fin dialog, men uden
konsensus.
Efter dette møde var vi en gruppe, der ønskede at udforme et skrift med de meget
forskelligartede argumenter for ovenstående anbefaling. Dog viste det sig, at vi kun
havde 6 dage til dette, så den ønskede underskriftindsamling det skulle munde ud i, har
været meget vanskeliggjort.
Begrundelser for anbefalingen er forsøgt delt ind i disse grupper:
1. Udstykningen skal ikke være lige nu, grundet udstykningen ved Aneshøj med 22
bo-enheder (19 grunde)
2. Fabulas projekt er ikke beskrevet økonomisk, indholdsmæssigt eller socialt
bæredygtigt klart nok
3. Man er imod Fabulas udstykningen af forskellige årsager, herunder natur,
størrelse m.v.
Alken er en landsby der er kendetegnet med et stort engagement og virkelyst,
udviklingen er dynamisk og hele tiden til stede. Historikken viser et fællesskab, der
gerne vil være bæredygtigt og forsøger at have respekt for mangfoldighed. Det er skabt
over tid, langsomt groet op af fælles møder og handlinger. Vi har samarbejdet omkring
at skabe Bjedstrup Skole og Børnehus, Alken Mejeri (Fælleshus), Legeplads og Købmand,
arbejdet omkring driften foregår løbende og fordeles mellem skiftende hænder. Alken
er en landsby der gerne vil inddrages i en konstruktiv dialog med kommunen omkring,
hvordan landsbyen kan udvikle sig på en bæredygtig måde, ud fra klimatiske,
naturmæssige, sociologiske og økonomiske parametre, og ved at vi demokratisk er flest
mulige med i dette.
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Argumenter punkt 1.
Som landsby er vi interesseret i muligheder for at møde og inkludere nye borgere og
leveformer. Derved kan vi bevare det særlige kendetegn ved Alken, samtidigt med, at vi
udvikler landsbyen.
Integration og det at blive en del af et fællesskab er processer, der kræver tid og
menneskelige ressourcer, derfor må udbygningshastigheden ikke være for høj.
Der er lige nu planlagt og godkendt udstykning til 22 nye familier i Alken, hvor der med
glæde informeres om, at der er 13 børnefamilier.
Udstykning i Alken bør derfor i denne 4-års kommuneplan begrænses til denne
udstykning.
Argumenter punkt 2.
På borgermøder har der igennem mange år været ønsket om lejeboliger til ældre -,
unge - og enlige med lav indkomst, social udsatte og flygtninge.
Fabulas projektets ideer, skitser og udmeldinger er svære at få hold på. Priser, faktiske
hustyper og antal og generel økonomi m.m. kan ikke klarlægges.
Fabulas projektet indeholder, så vidt vi kan se, ikke muligheder for at ovenstående
grupper at bosætte sig i Alken. Ved at udsætte udstykningen, kunne vi som landsby
måske få mulighed for at inddrage disse ønsker.
Argumenter punkt 3.
Den ekstra trafikbelastning – væsentlig forøget over lang tid i modnings- og byggefasen
– og dertil generelt forøget, vil give trafikale gener for byen.
Kommuneplan 16 fastlægger overordnet, at man ikke kan udvide byerne nævneværdigt,
idet presset på det åbne land og dansk natur er ret voldsom. Området mellem Alken og
Boes Skov blev tilmed anført som ”potentielt naturområde”.
Det ønsker vi stadig som et helt rigtigt udgangspunkt.
Antallet af grunde i Fabulas projeketet er 52 hustande, og med de 22 enheder fra den
nye udstykning ved Aneshøj, vil Alken med sine ca. 100 husstande blive udvidet med 75
% husstande på kort tid.

2

Kommentar til Kommuneplanen.

Afslutning.
Der var mange andre argumenter ved borgermødet, men tiden er mod udarbejdelse af
et mere gennemarbejdet stykke papir.
Hvis man er enig i noget af ovenstående, og ønsker at Byrådet vil lytte til ønsket om at
udsætte en udstykning af Enggårdens marker i den kommende kommuneplan, vil vi
bede jer skrive jer på listen.
Vh
Michael Smith, Johannes Adamsen, Henri Vivike,
Estrid etridbek@gmail.com
Karin alken67c@gmail.com
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Bidrag fra Anne Mette Lykke
Mange af os i småbyerne omkring Skanderborg er flyttet hertil pga den skønne
natur. I den fremtidige byudvikling i Skanderborg kommune, er det derfor særdeles
vigtigt at bevare eksisterende natur, omlægge landbrugsjord til natur, støtte
økologisk landbrug, sikre adgang til naturen og beskytte grundvandet.
I lyset af de langsigtede visioner, hvor der efter forudsigelserne med stor sikkerhed
vil blive en kraftig byvækst i det østjyske område, ønsker vi at undgå traditionelle
villakvarterer, men ønsker i stedet kompakt bæredygtigt byggeri, som tillader plads
til natur. Fabulas repræsenterer i Alken et interessant initiativ, som ønsker at
minimere boligarealet, beskytte så meget natur som muligt, genoprette en sø og
give adgang til naturen. Det er et interessant initiativ, som, hvis der skal udstykkes,
skal prioriteres men også holdes fast på bæredygtighed og naturbevarelse/
genoprettelse.

Alken d. 25/5 2019

Til Skanderborg Kommune

Indsigelse:
Jeg skal hermed anbefale Byrådet, at I ikke tager Fabulas påtænkte udstykning af Emborgvej 97 (Enggården)
med i kommunalplanen.
Arealet hvor der pt. er påtænkt 53 nye boliger ligger helt op til Mossø fredningen med få hundrede meter
til selve søen. Bebyggelsen vil virke markant i landskabet, og kunne ses fra søen samt Mossøs nærmeste
omgivelser.
Byggeriet er ikke direkte ulovligt da det ligger lige på den anden side af fredningsgrænsen. Men der kan ikke
herske tvivl om, at det klart vil være i modstrid med intensionerne i Mossø fredningen.
I Overfredningsnævnets kendelse af 10 maj 1977 side 3 står der bl.a.:” Det er et vigtigt led i fredningen at
sikre udsigter og de landskabelige samspil mod beplantning og bebyggelse. Både de store, flade
strækninger, som indgår i udsigterne utallige steder fra det omgivende højland og bakkeskråningerne er
yderst følsomme over for bebyggelse.”
Endvidere kan man på side 3 læse: ”De store, frie landskabsudsyn der har været denne engs attraktive
særkende, bør ifølge Danmarks geologiske Undersøgelser fremover sikres, dels ved overholdelse af
eksisterende skov-, vej- og vand-fredningszoner, men også gennem en planlægning der ikke mindst
tilgodeser de store landskabelige værdier og geologiske interesser.”
Af yderligere naturmæssig interesse skal det anmærkes, at markerne hvor udstykningen er planlagt, i
gennem mange år har været rasteplads for forskellige arter af gæs. Desuden kan man tit nyde synet af viber
og den Blå kærhøg over markerne.
Jeg er ikke principielt imod flere boliger omkring Alken, men ud fra egnes landskabelige og naturmæssige
værdier bør de placeres øst for Alken, ud mod Skanderborgvej.

Med venlig hilsen
Henri Vivike

Alken d. 27. maj 2019

Indsigelse mod Fabulas’ udvidelsesideer for Alken

Som et lyn fra en klar himmel blev Alkens borgere præsenteret for et stort projekt umiddelbart efter Fabulas Aps
v. Michael Eberhard havde overtaget Enggården, Emborgvej 97.
Vi mener at projektet ikke bør nyde fremme, og dét af følgende grunde:

Natur: Enggården hedder Enggården fordi den ligger ved engen, der nu er drænet område. Hele arealet mellem
Alkens bygrænse og alleen til Enggården er på gamle kort, så sent som i Kommuneplan 13, klart markeret som
vådområde. Miljøstyrelsen har gang i et større projekt med midler til lavbundsområder, og også engen bør kunne
være en del af dette. Baggrunden er dels den naturmæssige/økologiske, dels evt. den klimatiske (bl.a. binding af
CO2). Vi anser det som uforståeligt, for nu ikke at sige ødelæggende, hvis området ikke friholdes for enhver form
for byggeri – tværtimod bør det overvejes om det forsvarligt helt kan føres tilbage til sin karakter af vådområde.
- Tillægsbemærkning: På borgermødet d. 20. maj i Alken Mejeri blev det nævnt at det også var vigtigt, bl.a.
pga. viben. Senere blev det repliceret at viben finder nok et andet sted. Hertil skal det anføres at med netop
dét argument er biotop efter biotop forsvundet, og viben er i dramatisk tilbagegang de seneste få år.
Infrastruktur: I kommuneplanen anføres det at landsbyer bl.a. er karakteriseret ved at huse og gade indgår et
intimt samspil.
- Det er svært at forestille sig en udvidelse af Alken (19 huse ved Anes Høj, allerede vedtaget, og
yderligere op mod 50 i Fabulas’ projekt – der er nu godt 100 huse i landsbyen) uden en sikring af
trafikken, dvs. med fortove, evt. cykelstier. Dette vil være et skæmmende indgreb i Alkens fysiognomi og
forvandle dets karakter af landsby definitivt.
- Den ekstra trafikbelastning – væsentlig forøget over lang tid i modnings- og byggefasen – og dertil
generelt forøget – vil modsvares af en yderligere udbygning af kloaknettet. Spildevandssepationen i
2010 er formodentlig dimensioneret efter Alkens størrelse og derfor vil der sikkert være behov for en
betydelig udvidelse af det relevante kloaknet, og vil evt. inddragelse af engen forøge risikoen for
oversvømmelse (også af nærliggende huse?)?

Byens sammenhæng: Alken har som landsby et lille centrum, koncentreret om station, købmand og Mejeri
(borgerhus mv.). Trods Fabulas’ åbne intentioner om det modsatte, er det fra svært til umuligt at forestille sig en
indre fysisk-lokal sammenhæng mellem det nuværende Alken og en evt. udbygning. Især er det på forhånd, igen
trods projektets forsikringer om det modsatte, ikke til at se hvordan det vil kunne hænge sammen med
projekterede fælleshus(e). Byarkitektonisk erfaring tilsiger at de nye ikke vil søge de gamle uden regulært
forbindende byrum.

Manglende transparens: Det knap årgamle Fabulas har fra dag ét sagt mange skønne ting, ikke mindst om
bæredygtighed, gode materialer, fællesskab, billige huse etc. Navnlig mod disse tiltrækkende udsigter må det
gøres gældende at projektet forekommer så diffust, og direktør Eberbards ideer, skitser og udmeldinger på én
gang så vage og forjættende at man forbløffes. Priser, faktiske hustyper, placering, målgruppe, intention, generel
økonomi, reel bæredygtighed (engens bæredygtighed, social ditto, type af energi etc.), alt dette er lige så løfterigt
som luftigt, smlg. dialogskitsen med Eberhards brev af 17. maj på alken.dk. Ingen kan sikkert sige hvad projektet
går ud på – ud over noget der ligner en næsten fordobling på 5-10 år af en 150 gammel landsby – fordi en enkelt
investor har købt en gård. Ligeledes beklager vi ikke at kunne se så meget som et eneste eksempel på vellykket
forbillede, der ville kunne konkretisere de fagre ideer, da Fabulas og Eberhard tilsyneladende intet har at
henvise til. ”Dialogskitsen” og ikke mindst tilgangen til projektet kan opfattes som lige så fabulerende som
Fabulas’ hjemmeside er uoplysende.
Overordnet: Kommuneplan 16 fastlægger principielt at man ikke kan udvide byerne nævneværdigt, idet presset
på det åbne land og dansk natur er ret voldsomt, jf. også seneste ganske seriøse debat om dansk landbrugsjords
voldsomme omfang og intensitet. Derfor var løsnet byfortættelse, som det nu sker i centerbyerne. Alken var, jf.
desangående kort i kommuneplan 16, anført med en egentlig ganske betydelig udvidelse ved Anes Høj – og ikke
andet. Området mellem Alken og Boes Skov blev tilmed anført som ”potentielt naturområde”. Det forekommer
stadig at være et helt rigtigt udgangspunkt.

Alken d. 27. maj 2019

Lars og Lone Brunsø, Astrid Adamsen, Michael Schmidt, Tove Nyholm, Else Kristensen, Anne-Mette og Jan Mikael
Granner, Lone og Johannes Adamsen

BOLIGUDBYGNING i ALKEN - KOMMUNEPLAN
I begyndelsen blev jeg kortvarigt forført af Fabulas projektets vingefang og iderigdom. Talen om
bæredygtighed, mangfoldighed og fællesskab og udsigten til Mossø!
Som tiden gik og ved nærmere eftertanke fremstod de fine ord hule. Sådanne kvaliteter udvikles over tid,
og er ikke langtidsholdbare hvis de starter fra et skrivebord.
Når Fabulas ved Michael Eberhart skriver om projektet på Alken.dk er det en salgstale der lover guld og
grønne skove. Det vækker minder om de telefonsælgere der ringer ved 18 tiden med verdens bedste tilbud,
lige netop til dig.
Hvis du går ind på Fabulas hjemmeside bliver du mødt med: ”Kommer Snart, Siden er i øjeblikket under
konstruktion” – og hvis du ønsker oplysning om investorer kræves adgangskode. Firmaets historik er ikke
eksisterende!
For mig kommer projektet derfor til at fremstå som et postulat. Det er eventyret om Kejserens nye klæder,
det mangler indhold og det springende punkt er, at det ikke udspringer fra borgernes behov, men fra en
udefrakommende projektmager, der mener at have ret til at udbyde 50 huse til salg på en naturgrund i
forlængelse af landsbyen Alken og dét, uden at nogen har bedt ham herom, og med blandt andet, store
trafikale problemer til følge. Måden hvorpå 50 nye matrikler præsenteres i Alken af Michael Eberhart er
efter min vurdering meningsløs. Det føles som et overgreb.
Landsbyen Alkens historik beviser et fællesskab, der er bæredygtigt og har respekt for mangfoldighed. Det
er skabt over tid, langsomt groet op ud fra fælles møder og handlinger. Vi har samarbejdet omkring at
skabe Bjedstrup Skole og Børnehus, Alken Mejeri (Vores Fælleshus), Legeplads og Købmand og arbejdet
omkring driften foregår løbende og fordeles mellem skiftende hænder, og står i dag på et solidt grundlag.
Alken har i disse år huse til salg og børnefamilier flytter ind og så bygges der i 2020 tæt på 20 nye huse i
byen. Skulle vi ikke lige lade det nybyggeri blive færdigt og i nærvær, som er byens kendetegn, ønske de nye
velkommen - inden vi overhovedet snakker Fabulas. Hvis Fabulas er seriøse må de henvende sig igen om
fire – fem år, så kan vi se på behovet til den tid.
Og så er der æstetikken som provokerer ved sin uniformering, at alle huse ligner hinanden er unaturligt og
ghettolike og langt fra landsbyens nuværende ansigt udadtil. Jeg synes ikke udbygninger som Kildebjerg Ry
er noget at efterligne.
Hvis der skal bygges på Enggårdens jord så gør det langsomt, meget langsomt. Lad væksten gro. Lad det
udfoldes i et tempo der værner om byens nærvær som udspringer fra at vi kender hinanden, og tager
ansvar for hinanden i gensidig respekt.
Lad byggeriet opstå fra Landsbyen Alkens stemme og behov.
Med Venlig Hilsen
Filminstruktør Michael Schmidt
Alkenvej 48

Til Skanderborg kommune, Plan og Byudvikling
Att. Inger Juul
En positiv indstilling til Fabulas’ projekt på Enggårdens marker (Emborgvej).
Vi er en gruppe borgere i Alken som gerne vil tage imod opfordringen fra ABAF og Skanderborg Kommune om at
sende indstillinger til byudviklingen af Alken. Vi er altovervejende positivt indstillede overfor at kommunen inddrager
Fabulasprojektet i den kommende kommuneplan.
Projektet vil sammen med Anes Høj II give byen et større befolkningsgrundlag, som vil betyde øget anvendelse af
togforbindelsen, skolen i Bjedstrup og byens faciliteter som købmanden og naturpladsen. Det er vores ønske for
Alken, at der inden for de kommende 3-5 år udbygges, så der bliver gode boligtilbud både til Alkens nuværende
borgere, som har ønske om det, og til helt nye borgere, som har interesse i at etablere sig her i en by, hvor der i
gennem mange år er skabt et solidt socialt praksisfællesskab med stærk bevidsthed om og omsorg for både natur og
mennesker. Vi har som beboere høje forventninger til kommende byggerier og byudvidelser.
Vores opfattelse af Fabulas projekt er, at det falder godt i tråd med de forventninger, man bør have til et sådant
byggeri. Det indeholder både æstetisk, økonomisk, socialt og kulturelt en række konkrete forslag og indbyggede
muligheder, som vi tror vil give gode bæredygtige boliger, og som kan forankre nye fællesskaber og bidrage til det
fællesskab, som allerede findes i byen. Nye beboere i Alken ser vi som en tilførsel af menneskelige ressourcer som
byen samlet set kan drage stor nytte af.
Konkret vil vi fremhæve planen om mindre boligenheder til gengæld for fællesfaciliteter, co2- venligt byggeri i træ,
understøttelse af større biodiversitet i form af permakulturhaver og vådområde på jord, som ellers blot er kultiveret
landbrugsareal og en sti fra trinbrættet til det nye område, som giver mulighed for Alkens nuværende borgere for at
komme tættere på skoven og engområdet omkring Enggården uden at skulle færdes på Emborgvej.
Et projekt af den karakter er klart at foretrække frem for en ikke-bæredygtig og traditionel udstykning, som ikke kan
udelukkes som en mulighed.
For os at se, er det også vigtigt at en udvidelse af Alken sker i dialog mellem nuværende og kommende beboere, så
de ved at de køber et hus i en aktiv by hvor borgerne tager fælles initiativ og ansvar. Dette er muligt med Fabulas
åbning.
Afsluttende vil vi pege på at der efter vores mening også er udfordringer forbundet med projektet, som bør indgå i
byudviklingsplanens endelige udformning.
Det omhandler for eksempel trafikløsninger som tager højde for den forventeligt øgede trafik og påser at det er
muligt fortsat at færdes roligt og sikkert gennem byen ad Emborgvej, hvad enten man er blød eller hård trafikant.
Hvilke løsninger findes der som gør dette muligt på trods af flere indbyggere i byen? Det må også være en del af
nytænkningen at de huse som ligger langs vejen i dag ikke får unødige ekstra gener for eksempel ved en blot og bar
udvidelse af landevejen.
Og det omhandler byggeriets omfang, som mange borgere finder overvældende, hvis der bliver anlagt 50 nye boliger
som supplerer 19 andre i Anes Høj II projektet. Det vil forøge byens indbyggertal og udvide dens bebyggede areal
betragteligt inden for en relativt kort årrække. Derfor mener vi at 50 nye boliger er for mange og ønsker antallet
reduceret.
Hvis projektet ikke kommer med i den kommende kommuneplan denne gang, fraskriver vi os muligheden de næste 4
år for at arbejde videre med en konkret udbygning.
Med venlig hilsen en gruppe borgere i Alken,
Jan Günther Hansen, Berit Werner Hansen, Hanne Ravn, Søren Slebo, Mogens Andersen, Ingrid Robak, Pernille
Benzon, Bendt Nielsen, Sanne Dudoret, Michelle Arena, Jytte Elleby, Hanne Lisbet Nielsen, Birgit Pohle, Winnie
Pohle, Jens Krag, Kirsten Skau, Poul Egebjerg, Gitte Trenckner, Bodil Hvelplund, Ingvar, Dennis Hardon, Hans Hornbek
Larsen og Anne Agger.

