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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:
Bilag 1. Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.
Bilag 2. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Bilag 3. Illustrationsskitse, der angiver hvordan området
kan udnyttes efter lokalplanens bestemmelser.
Bilag 4. Topografisk kort, der angiver eksisterende terræn i
området.
Bilag 5. Servitutredegørelse.
Bilag 6. Kommuneplantillæg 16-06.
Bilag 7. Miljøvurdering af planen.

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 udar-
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bejde et lokalplanforslag.

LOKALPLANFORSLAGET
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det. I den fastsatte offentlighedsperiode 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.plansystem.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 16-06
I Kommuneplan’16 er størstedelen af lokalplanområdet
udpeget under retningslinjen ”Byfortætning i boligområder
og lokalcentre” på baggrund af en række planprincipper for
områderne omkring Sygehusvej.
Lokalplanen ligger således i forlængelse af strategien for
Kommuneplan’16, men er ikke i overensstemmelse med de
eksisterende kommuneplanrammer 10.O.06 og 10.BE.11,
der udlægger området til henholdsvis offentlige formål og
boligformål i maks. 2,5 etager. Der udarbejdes kommuneplantillæg 16-06 for at opnå overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.

REDEGØRELSE
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Lokalplanens baggrund, formål og
indhold
BAGGRUND OG FORMÅL
Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om
at bygge ca. 80 almene boliger, hvoraf mere end halvdelen
er små, delevenlige boliger, der blandt andet er velegnede
til flygtninge. Ansøger er Skanderborg Kommune og Skanderborg Andelsboligforening, og bygherre er Skanderborg
Andelsboligforening. Byggeriet forventes at blive omfattet
af topartsaftalen af 18. marts 2016, hvorved Skanderborg
Kommune opnår tilskud til grundkapitalindskuddet.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af tre
boligblokke med i alt ca. 80 boligenheder med tilhørende
fælles parkeringsareal og friarealer, gennem disponering af
området at mindske gener for omgivelser mest muligt, og at
sikre åben stiforbindelse gennem området.

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er på 4.341 m² og ligger som en del af
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”Sundhedskarréen” ud mod Vesterskovvej i Skanderborg
midtby.
Lokalplanområdet omfatter to matrikler:
1an Skanderborg Markjorder ejes af Skanderborg Kommune
og som omfatter bygninger fra det tidligere amtssygehus,
herunder midlertidige flygtningeboliger i den oprindelige
epidemibygning. Der er tre bevaringsværdige bygninger
(SAVE-kategori 4 og 5) på matriklen, hvoraf den ene planlægges nedrevet.

Bemærkninger

1x Skanderborg Markjorder ejes af en privat grundejer, og
omfatter et mindre enfamilieshus i ét plan, som planlægges
nedrevet.
Begge matrikler er omfattet af en betinget handel med
Skanderborg Andelsboligforening, der forudsætter lokalplanens endelige vedtagelse. Arealet er i byzone, og forbliver i
byzone.
Det eksisterende terræn inden for lokalplanens område
spænder fra kote ca. 44,5 til kote 38,5, et fald på ca. seks meter fra nordvest mod sydøst.
Bygningen Vesterskovvej 4A anvendes i dag til flygtningeboliger. Bygningen, og muligheden for at anvende den
midlertidigt til flygtningeboliger, ændres ikke som følge af
lokalplanen.

LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER
Langs den vestlige side af Vesterskovvej ligger primært enfamilieshuse i 1-2 plan og en enkelt etageboligejendom i 2,5
etager med i alt 12 boliger.
Nord for lokalplanområdet ligger enfamilieshuse i 1-2 plan
og langs med Møllegade også etageboliger i op til 3 etager.
Mod øst ligger to karré-bebyggelser ejet af Skanderborg
Andelsboligforening. Den ene ejendom er i 3 etager med
udnyttet tagetage og høj kælder, og tilhørende offentligt
tilgængelig parkeringsplads på terræn. Den anden bygning,
der også rummer døgninstitutionen Møllehjørnet, er i 2,5
etager og med parkeringskælder samt offentlig tilgængelig
parkering på terræn for besøgende.
Mod syd grænser lokalplanområdet op til arealet for Skanderborg Sundhedshus, det tidligere sygehus, der terrænmæssigt er lavere beliggende, og er i to etager med udnyttet
tagetage samt meget høj kælder-/underetage.
Lokalplanområdet er beliggende højt i Skanderborg midtby
omgivet af byen til alle sider. Terrænet inden for området
stiger fra syd mod nord fra kote 39 til kote 44. Skanderborg
Sø ligger til sammenligning i kote 24, mens banegården og
midtbyens højeste punkt ligger i kote 48. Bebyggelsen vil
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Fra toppen af Vesterskovvej er der kig ned til skoven
bag Lillesø. Bygningen med
skorstenen er en af de gamle
bygninger, der nedrives.
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således i skala og pga. den høje beliggenhed komme til at
fremstå synlig og markant i oplevelsen af byen fra det omkringliggende landskab i sørummet og bakkerne mod øst.
På grund af lokalplanområdets beliggenhed højt i terrænet
er der kig til midtbyen, Skanderborg Sø og Lillesø fra toppen
af den eksisterende bebyggelse.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 80 etageboliger
fordelt på tre bygninger i op til 7 etager. Boligerne vil medføre en væsentlig fortætning af området, som et led i Byrådets
strategi for Skanderborg by, og i overensstemmelse med
gældende kommuneplan.
Der lægges i lokalplanen vægt på at der etableres et sammenhængende opholdsareal i høj kvalitet til glæde for
beboerne i de nye boliger såvel som i de omkringliggende,
eksisterende boliger. Derudover sikrer lokalplanen styrkelse
af den gennemgående stiforbindelse mellem Sygehusvej og
Vesterskovvej.
Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved indbetaling til
Skanderborg Kommunes parkeringsfond, og der stilles således ikke krav om at de påkrævede parkeringspladser etableres inden for lokalplanområdet. Dog skal handicapparkering
ske inden for lokalplanområdet efter normale krav i byggelovgivningen.
Flere af lejlighederne er 2-værelses lejligheder på mindre
end 45 m², som er velegnede til flygtningeboliger, og i den
form er undtaget fra parkeringskravet. Disse lejligheder er
fleksible, og kan omdannes til 3-4-værelses lejligheder. Sker
dette, træder parkeringskravet på 1 p-plads pr. bolig i kraft.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere parkeringspladser til boliger mod nord. Såfremt der etableres parkeringspladser, skal disse anlægges på matrikel 1x og i den nordlige
ende af matrikel 1an i et sammenhængende parkeringsområde.
Handicapparkering kan placeres andre steder i delområdet,
så længe de ikke er i konflikt med stier samt vej- og opholdsarealer. Placeringen skal kunne begrundes med adgangshensyn til boligerne.
Der skal sikres plads til cykelparkering jf. Skanderborg
Kommunes cykelparkeringsnorm. Placeringen kan ske på
terræn eller i depotrum/kælder.
I lokalplanens bestemmelser er der arbejdet med flere parametre for at mindske påvirkningen af omgivelserne:
Bygningerne skal orienteres langs med Vesterskovvej af
hensyn til at sikre mindst mulig skyggegener for de omkringliggende naboboliger og opholdsarealer, samtidig med
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at området fortættes.
Der skal være afstand mellem de enkelte blokke, for at tillade sollys og indkig fra/udkig til omgivelserne.
Derudover er der lagt vægt på at sikre en materialemæssig
sammenhæng med de øvrige bygninger inden for karréen i
form af fællesnævneren rød tegl som et væsentligt element i
facadeudtrykket. Det mindsker samtidig synligheden af det
høje byggeri på afstand.
Endelig skal den øverste etage trækkes tilbage, for at give en
mindre markant afslutning på bygningerne.
Lokalplanen ændrer ikke på de eksisterende forhold for
ejendommen Vesterskovvej 4A, som fremover fortsat kan
anvendes til offentlige formål.
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Lokalplanens sammenhæng med
anden planlægning

Lokalplanområdet berører kommuneplanens rammeområder 10.O.06 til Sundhedscenter og 10.BE.11 til blandede
bolig- og erhvervsformål, der begge fastlægger bebyggelse i
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Der er blandt andet udarbejdet planprincipper for områderne omkring Sygehusvej. Her fastlægges, at opførelsen af
nye beboelsesbygninger i området vil kunne bidrage til en
forskønnelse af området og mere byliv i bymidten. Området
vest for Sygehusvej kaldes for sundhedskarréen, og her er
bygninger generelt store i skala, og rummer mulighed for
nye, højere bebyggelser. Stiforbindelser kan samtidig skabe
en sammenhængende grøn forbindelse fra midtbyen mod de
grønne naturområder omkring Sølund mv.

LEG
AD

VESTER

I Kommuneplan’16 er der for en række områder udarbejdet
planprincipper. Områderne har det til fælles, at de er velegnede til ny, højere og tættere bebyggelse, fordi den form for
bebyggelse kan bidrage til at understøtte midtbyens eller et
bydelscenters bymæssige karakter.

MØ
L

Områderne ved Sygehusvej er
udpeget til fortætning i Kommuneplan’16.

GADE
ADEL

KOMMUNEPLAN
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op til 2,5 etage og en bebyggelsesprocent på henholdsvis 50
og 40.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg
16-06 som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Bemærkninger

Kommuneplantillægget omfatter omtrent det samme område som lokalplanen. Lokalplanens delområde B bevares dog
i den eksisterende ramme 10.O.06 til offentlige formål.
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen, som bilag 6 til lokalplanen.

KLIMATILPASNING / HÅNDTERING AF REGNVAND
Der er i 2017 etableret et nyt klimabassin på Sølundvej, der
skal håndtere klimavand fra store dele af midtbyen, herunder lokalplanområdet. Det skal sikres, at klimavand fra
lokalplanområdet ledes til dette system, hvilket betyder,
at veje, stier og befæstede opholdsarealer skal udformes
under hensyntagen til klimasikring, herunder hældninger og
vejkanter, således at overfladevand ved oversvømmelser tilbageholdes indenfor lokalplanområdet og/eller udelukkende
ledes videre til bassinet ved Sølundvej.
Da lokalplanen medfører, at flere befæstede arealer omdannes til grønne arealer, vurderes der ikke at være behov for
yderligere tiltag.

NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER
Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område, N52 ved Mossø, ligger ca. 5 km mod vest.
Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura
2000-område på så stor afstand.
Der er ikke registreret og forventes ikke at være yngle- og
rasteområder eller forstyrrelse af andre strengt beskyttede
eller rødlistede arter.

NATURBESKYTTELSESLOVEN
Der er ikke registreret bygge- eller beskyttelseslinjer inden
for lokalplanområdet.
Der er ingen beskyttede naturområder på ejendommen. Der
er ingen naturregistreringer herfra, men der forventes ikke
at være dyreliv af betydning.
Der er ikke udlagt økologisk eller potentiel økologisk forbindelse på ejendommen.
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SUNDHEDSCENTRET

Forslag til stisystem fra Kommuneplan’16, der forbinder
Vesterskovvej med midtbyen.
Illustrationen indgår i publikationen “Heslig Smuk” fra
december 2016. Her samles
vision, strategi og forandringer
i en politik for Skanderborg
Midtby, på baggrund af arbejdet i et særligt nedsat § 17.4-udvalg med netop det fokus.
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GRUNDVANDSBESKYTTELSE
Lokalplanområdet ligger i udkanten af et indvindingsopland
uden for OSD. Da lokalplanen skal muliggøre boligformål,
vurderes risikoen for forurening af grundvandet sammenlignet med nuværende planlægning, ikke at øges.

Bemærkninger

MUSEUMSLOVEN
Museumslovens kap. 8 (lov nr. 473 af 7. juni 2001)
Bygherre, eller den, for hvis regning et jordarbejde skal
udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode
Skanderborg Museum om en udtalelse.
Skanderborg Museum har i forbindelse med lokalpanens
udarbejdelse tilkendegivet, at der for så vidt angår arkæologi
ikke antages, at der er forhistoriske levn på arealet.
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal
arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

FREDNING OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
M.V.
I kommuneatlasset opereres med 3 bevaringsniveauer: ”Høj
bevaringsværdi” omfatter bygninger med bevaringsværdi
1-3, ”Middel bevaringsværdi”omfatter bygninger med bevaringsværdi 4-6 og ”Lav bevaringsværdi” omfatter bygninger
med bevaringsværdi 7-9.
Inden for lokalplanområdet er tre eksisterende bygninger
registreret med en SAVE-bevaringsværdi på henholdsvis 4,
4 og 5 i henhold til Kommuneatlas Skanderborg. Bygningerne med bevaringsværdi 4 har tidligere været epidemibygning og kapel. Bygningen med bevaringsværdi 5 er en
fungerende tranformerstation, som er i meget dårlig stand.
Lokalplanens virkeliggørelse vil kræve, at kapellet nedrives,
og kan medføre, at transformerstationen flyttes eller opdateres. Den oprindelige epidemibygning, der i dag er midlertidige flygtningeboliger, nedrives ikke. De bevaringsværdige
bygninger inden for lokalplanområdet kan kun nedrives
efter forudgående høring i henhold til Bygningsfredningsloven. Dette sker i forbindelse med at der meddeles byggetilladelse.

BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK
Lokalplanområdet er beliggende i Skanderborg midtby, med
let adgang til de fleste hverdagsfunktioner.
Morten Børup Skolen ligger ca. 300 meter væk, der er
busforbindelser 100 meter mod nord, og der er 250 meter
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Øverst Vesterskovvej 4A - tidligere epidemiafdeling. Midtfor
det gamle kapel (begge SAVE-værdi 4). Nederst transformerstation (SAVE-værdi 5).
Kapellet forudsættes nedrevet.
Transformerstationen kan
bevares eller flyttes.
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til Adelgade og en lang række af indkøbsmuligheder. Derudover er Sundhedshuset nabo til lokalplanområdet.
Befolkningstilvæksten i Skanderborg er stigende, og der er
behov for et blandet boligudbud for at matche efterspørgslen. Almene boliger i forskellige størrelser bidrager til den
sociale bæredygtighed i Skanderborg midtby.
Der er planlagt og afsat midler til et nyt børnehus i Skanderborg. Det nye børnehus skal i første omgang erstatte Børnehuset Asylgade, Børnehuset Eskebækparken, Æsken og
på sigt eventuelt Skovhuset – alt efter børnetallets faktiske
udvikling. Effektiviseringspotentialet ved nyt børnehus er
ca. 1 mio. kr.
Der har gennem en årrække været en markant underkapacitet i Skanderborg by for de 0 – 2 årige (vuggestue og
dagpleje), - underkapaciteten er dækket af en tilsvarende
overkapacitet i Højvangen. Kapacitetsbehovet er gennem
hele prognoseperioden faldende, men der vil fortsat være
underkapacitet - også efter kapacitetsudvidelse i forbindelse
med planlagt nyt børnehus.
Kapacitet og kapacitetsbehov for de 3 – 6 årige (børnehave)
er i rimelig balance frem til 2022/23, hvorefter kapacitetsbehovet er faldende. Børnehavepladserne i det nye planlagte
børnehus vil erstatte pladserne i Asylgades Børnehus og
Børnehuset Eskebækparken. Antallet af specialpladserne vil
blive udvidet fra 8 til minimum 12 pladser.
Morten Børup Skolen forventes ifølge nyeste prognoser at
se et stigende elevtal de kommende år. Der vurderes dog at
være kapacitet til den øgede mængde skoleelever.

VEJLOVGIVNING
Der var ved tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse hverken tinglyst eller planlagt vejbyggelinje på arealer inden for
lokalplanområdet.
Frastykning af del af matrikel 1an Skanderborg MArkjorder udlæser krav om vejadgang til den nye matrikel. Dette
forventes løst via tinglysning af servitut om ret til vejadgang
over matrikel 1a, 1an og 1ak, Skanderborg Markjorder.
Frastykning af del af matrikel 1an Skanderborg Markjorder udløser endvidere parkeringskrav på den nye matrikel.
Grundet den nuværende anvendelse til flygtningeboliger
er der ikke for nuværende krav om parkeringspladser. Der
sikres dog areal til to parkeringspladser inden for den nye
matrikel, som evt. kan anvendes til handicapparkering. Såfremt anvendelsen ændres, og der udløses parkeringskrav,
vil dette kunne overholdes ved indbetaling til parkeringsfonden.

MILJØFORHOLD
13
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Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven, men blot områdeklassificeret. Jorden fra et områdeklassificeret område vil som udgangspunkt være lettere
forurenet. Der er pligt til at anmelde flytning af jord fra
grunden, og jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved
analyse. Transport af overskydende intaktjord kan behandles som ren jord, og skal ikke anmeldes.

LOV OM MILJØVURDERING
Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”
(lov nr. 939 af 3. juli 2013) og vurderet, at planforslaget er
omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Derfor ledsages lokalplanforslaget i høringsperioden af en
miljøvurdering af planen, der er indsat som bilag 7 i lokalplanforslaget.
Miljøvurderingens omfang er afgrænset til at vedrøre visuelle gener og skyggevirkninger.
Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indsat
nedenfor:

”Miljørapporten afdækkede, at der vil være gener forbundet
med skyggekast, visuelle gener og indbliksgener. Som følge
heraf blev der i forslag til lokalplanen fastsat følgende:
•

Byggefeltet er orienteret langs med Vesterskovvej af
hensyn til at sikre mindst mulige skyggegener for de
omkringliggende naboboliger og opholdsarealer, samtidig med at området fortættes.

•

Der er fastsat krav om afstand mellem de enkelte blokke
for at tillade sollys og indkig fra/udkig til omgivelserne.

•

Der er fastsat bestemmelse om rød tegl som et væsentligt element i facadeudtrykket af hensyn til at opnå en
materialemæssig sammenhæng med de øvrige bygninger inden for karréen. Det mindsker samtidig synligheden af det høje byggeri på afstand.

•

Der er fastsat bestemmelse om at den øverste etage skal
trækkes tilbage, for at give en mindre markant afslutning på bygningerne.

Af høringssvarene til planforslagene fremgår blandt andet
en fælles bekymring for de forventede skygge- og indblikspåvirkninger for de nærmeste naboboliger, og en generel
uenighed i graden af byfortætning i området. Derudover
udtrykker mange bekymring for trafikale forhold, parkeringsforhold, områdets fremtidige beboersammensætning
og påvirkning af Skanderborgs fremtidige visuelle udtryk.
Der udtrykkes bekymring for påvirkningen af tilgængelig-
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hed til Sundhedscentret, samt påvirkning af funktioner her
i forbindelse med anlægsfasen. Flere er dog enige i, at en
udvikling af området er ønskelig, og at det er fornuftigt at
stille krav om facader i røde tegl, som passer ind med den
eksisterende bebyggelse.
Høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf giver
anledning til følgende ændringer i miljørapporten:
•

Højdeangivelser rettes til, så de afspejler de viste højder
på visualiseringer og grundlaget for skyggekastberegninger, hhv. 24,5 meter for 7 etager, 21,3 meter for 6
etager og 17,5 meter for 5 etager.

Der ændres ikke ved miljørapportens konklusioner.
Høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf giver
anledning til følgende ændringer i lokalplanen:
Maksimale højder for byggeriet er reduceret, så de afspejler
de viste højder på visualiseringer og grundlaget for skyggekastberegninger, hhv. 24,5 meter for 7 etager og 21,3 meter
for 6 etager.
•

Der er fastsat bestemmelse om tilbagetrækning af
tagterrasse mod nord med 1,5 meter, for at mindske indbliksgener fra øverste etage mod naboboliger mod nord.

•

Der er fastsat bestemmelse om opsætning af hegn langs
med parkeringsarealets nordlige afgrænsning, for at
mindske visuelle gener for nærmeste nabobolig mod
nord.

•

Det er tilføjet som betingelse for ibrugtagning at der skal
foreligge dokumentation for at vejledende støjgrænser
mod naboer kan overholdes.

Der er sammenfattende og konkluderende redegjort for
høringssvarene i høringsnotatet, der er offentliggjort som
dagsordensbilag i forbindelse med den endelige planvedtagelse.
På baggrund af ovenstående er alternativ B valgt som udgangspunkt for planlægningen, da dette vurderes at være det
alternativ – udover 0-alternativet – som har den mindste
miljøpåvirkning.
Ikke-teknisk resume af miljøvurderingen er indsat som bilag
i både lokalplanforslag og endelige lokalplan.
Høringsnotatet indeholder ingen ændringer til overvågningsprogram, og der er derfor ved fastlæggelse af overvågning taget udgangspunkt i miljørapporten, der konkluderer,
at der bør ske overvågning af at lokalplanens bestemmelser
overholdes.
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Teknisk forsyning
EL-FORSYNING
El-forsyning sker fra DinEl.

VANDFORSYNING
Vandforsyning sker fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

VARMEFORSYNING
Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning. I området
er der eksisterende varmeforsyning med fjernvarme, pt.
Skanderborg-Hørning Fjernvarme.

SPILDEVANDSFORHOLD
Kloakforsyning sker fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Ved lokalplanens udarbejdelse er forventningen, at overfladevand fra lokalplanområdet skal ledes til det separatkloakerede system langs Vesterskovvej og Vestergade, der fører
til klimabassinet på Sølundvej.

RENOVATION
Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn
til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transportvejene mellem afhentningssted og
renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
Der er i lokalplanen taget udgangspunkt i at nuværende
renovationsforhold for Sundhedshuset og Vesterskovvej 4A
skal berøres mindst muligt. Renovationsforhold for det nye
byggeri vurderes at kunne løses fra Vesterskovvej.
Yderligere oplysninger findes på: www.renosyd.dk

ANTENNEFORHOLD
Parabolantenner må kun etableres, så de ikke er synlige fra
offentlige veje og stier mv.
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Tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder
POLITIET
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til
udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens
§ 100).

VEJMYNDIGHED
Nye vejadgange og parkeringspladser skal godkendes af
vejmyndigheden.

KOMMUNEN
Bevaringsværdige bygninger kan kun nedrives efter en forudgående høring i henhold til Bygningsfredningsloven, hvilket sker i forbindelse med at der meddeles byggetilladelse.
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Servitutter
Der er flere servitutter vedrørende blandt andet færdselsret,
parkeringsret mv., der skal ændres, for at kunne realisere
lokalplanen.
Da en lokalplan ikke medfører handlepligt, vil lokalplanens
tilvejebringelse i sig selv ikke være uforenelig med servitutternes indhold. Senest i det øjeblik lokalplanens indhold
ønskes realiseret, skal der dog tages hånd om de servitutter,
som er uforenelige med planens indhold.
Der er positiv dialog mellem Skanderborg Kommune (ejer
af matrikel 1an) og Region Midtjylland (ejer af matrikel 1a)
vedrørende relaksering og/eller aflysning af de servitutter,
der ikke er forenelige med lokalplanens indhold.
Der er også dialog om oprettelse af nye servitutter til sikring
af vejadgang til det eksisterende Sundhedshus såvel som
Vesterskovvej 4A, der udstykkes på egen matrikel.
Det forventes, at der foreligger en aftale herom forud for
lokalplanens endelige vedtagelse.
Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør
relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og
TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger.
Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Lokalplan nr. 1121
Almene boliger ved Vesterskovvej

§ 1 	

I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr.
1529 af 23. november 2015 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i § 2 nævnte
områder:

Bemærkninger

FORMÅL

Vedr. § 1

Lokalplanens formål er at sikre

Der kan ikke dispenseres til
lokalplanens formål.

1.1

at der kan opføres ca. 80 almene boliger med tilhørende
fælles friarealer,

1.2

at der etableres mindst ét fælles opholdsareal, der i kraft
af størrelse og karakter bidrager med kvalitet til lokalplanområdet for såvel interne som omkringliggende boliger og
brugere,

1.3

at der etableres gode og trygge stiforbindelser til omgivelserne for alle brugergrupper,

1.4

at bygningers placering og fremtræden sikrer mindst mulig
genepåvirkning af omgivelserne i forhold til skyggekast,
indbliksgener og visuel påvirkning.

§ 2 	

OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen omfatter matrikel 1an og 1x Skanderborg
Markjorder samt alle parceller, der efter den 1. juli 2017 udstykkes fra ovennævnte ejendomme inden for lokalplanens
område.
Lokalplanens område er vist på bilag 1, matrikelkort.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som angivet på bilag 2, lokalplankort.

2.3

Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i byzone, og
forbliver i byzone.

§ 3 	

AREALANVENDELSE
Delområde A

3.1

Delområdet må anvendes til boligformål med tilhørende
fællesarealer.
Delområde B

3.2
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Delområdet må anvendes til offentlige formål, herunder
klinikker, kontorer, service, kultur, offentlige institutioner,
parkering og boliger.

Vedr. § 3.2
Delområdet bevares i nuværende kommuneplanramme.
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§ 4 	

UDSTYKNING

4.1

Ingen bestemmelser.

§ 5 	

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bemærkninger

Delområde A - område til ny bebyggelse
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5.1

Lokalplanen tilsidesætter Bygningsreglementets bestemmelser om afstande til skel, nabobebyggelse og højdegrænseplaner jf. Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

5.2

Bebyggelse skal placeres inden for det på bilag 2 angivne
byggefelt. Undtaget herfra er altaner mod Vesterskovvej.

5.3

Bebyggelse skal opføres i tre adskilte enheder med minimum 5,5 meters indbyrdes afstand. Højst to af enhederne
kan dog hænge sammen via altangange, elevator eller lignende, under forudsætning af at det sker i åbne konstruktioner.

5.4

Ny bebyggelse må opføres i op til 7 etager. Den samlede
bebyggelsesprocent må ikke overstige 165. Overdækkede
arealer tæller med i etageareal og -antal.

5.5

Etageantallet skal nedtrappes med minimum 1 etage mod
syd og 1 etage mod nord målt fra midterste bygning.

5.6

Øverste etage skal trækkes minimum 3 meter tilbage fra
nord- og sydvendte facader. Fra vestvendte facader skal
øverste etage trækkes minimum 1,2 meter tilbage.

5.7

For den nordligste bygning skal tagterrasse vendt mod nord
trækkes mindst 1,5 meter tilbage fra facadelinjen.

5.8

Altaner, altangange og lignende udvendige, integrerede
bygningselementer må have en dybde på maks. 1,6 meter.
Elevatortårne er ikke omfattet af denne bestemmelse.

5.9

Højden for byggeri i 7 etager må ikke overskride 24,5 meter,
målt fra midten af niveauplan beregnet ud fra eksisterende
terræn. Højden for byggeri i 6 etager må ikke overskride
21,3 meter, målt fra midten af niveauplan beregnet ud fra
eksisterende terræn.

5.10

Der kan desuden bygges en tagkasse med en højde på maks.
2 meter over den angivne byggehøjde, til de for driften
nødvendige installationer som fx elevatorhus og ventilationsanlæg.

5.11

Kun småbygninger som skure, overdækninger til cykler og
affaldshåndtering og lignende udhuse må placeres uden for
byggefeltet. Mindre bebyggelser kan være maks. 3 m høje,
dog kan bebyggelse i skel være maks. 2,5 m højt.

5.12

Eksisterende bebyggelse kan nedrives, med undtagelse af
transformerstationen vist på kortbilag 2, der skal bevares,

Vedr. § 5.3
Bestemmelsen har til hensigt
at sikre mulighed for indblik
og solindfald mellem bygningerne.

Vedr. § 5.6
Bestemmelsen har til hensigt
at sikre, at den øverste etage
virker mindre dominerende.

Vedr. § 5.7
Bestemmelsen har til hensigt
at mindske indbliksgener fra
øverste etage for naboboliger
mod nord.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1121

medmindre anden aftale indgås med ejeren. Flytning af
transformerstation behøver ikke at indebære en ny placering
inden for lokalplanområdet, såfremt en anden løsning kan
aftales.
Delområde B
5.13

Hovedbygningen inden for delområde B skal bevares i sin
helhed.
Mindre bygninger inden for delområdet er ikke omfattet af
denne bestemmelse, men skal dog opføres med respekt for
hovedbygningens bevaringsværdi.
Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 145.

§ 6 	

BEBYGGELSENS UDSEENDE
Delområde A
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6.1

Til bebyggelsens facader må kun anvendes blødstrøgne,
mørke teglsten i rødlige nuancer. Dog kan øverste etage
fremstå i et andet, mørkere materiale jf. også 6.2.

6.2

Mindre facadepartier (maks. 30 % af den respektive facades areal) kan beklædes med andre materialer som fx glas,
metal, træ eller lignende.

6.3

Mindre detaljer, som fx en endevæg på altaner og altangange, kan være i kontrastfarve.

6.4

Afskærmning på udvendige, bygningsintegrerede trappe- og
stikonstruktioner skal i materialer og udformning gives et
transparent udtryk, af hensyn til boligernes lysforhold.

6.5

Udvendige, bygningsintegrerede elevatortårne, trappekonstruktioner, altangange og altaner kan begrønnes.

6.6

Bebyggelsen skal opføres med tilnærmelsesvist fladt tag.

6.7

Tagdækning skal være ensartet på alle boligbebyggelser, og
må kun udføres med stål, zink, skifer, sort eller mørkegråt
tagpap.

6.8

Hvor tagdækning samtidig udgør terrasser og udendørs
opholdsarealer, skal disse dækkes med træ eller trælignende
materiale.

6.9

Bygningssokler må ikke være synlige i en højde på mere end
40 cm over færdigt terræn.

6.10

På facader og tagflader, 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.

6.11

Alle anlæg til indvinding af solenergi skal udformes med

Vedr. § 6.1
Bestemmelsen har til hensigt at
medvirke til at det nye byggeri
indgår i en helhed i Sundhedskarréen og dermed mindsker
den visuelle påvirkning. Samtidig mindsker den mørke farve
synligheden af byggeriet på
længere afstand.
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anti-refleksbehandlet glas eller lignende minimalt reflekterende overflader, der ikke medfører blændingsgener for
omgivelserne.
Delområde B
6.12

Bemærkninger

Der kan foretages almindeligt vedligehold og renovering/
modernisering med respekt for bygningens bevaringsværdi.
Eksisterende mindre bygninger inden for delområdet er ikke
omfattet af denne bestemmelse, men skal dog ændres med
respekt for hovedbygningens bevaringsværdi.

§ 7 	
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UBEBYGGEDE AREALER

Vedr. § 7.2

Delområde A

Bestemmelsen er en positiv-udpegning af opholdsareal, der
har til formål at sikre et stort,
sammenhængende opholdsareal i god kontakt til stiforbindelser og omkringliggende boliger/brugere. Der kan indrettes
opholdsarealer andre steder
i lokalplanområdet, hvor det
findes hensigtsmæssigt.

7.1

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

7.2

Området vist som Opholdsareal på bilag 2 må kun anvendes til opholdsformål. Opholdsarealet skal indrettes, så der
opstår tydelig passage mellem Sygehusvej og Vesterskovvej.
Opholdsarealet skal indrettes, så der er fremkommelighed
for alle brugergrupper, herunder beboere i resten af lokalplanområdet samt brugere fra Sundhedshuset.

7.3

Der kan herudover etableres andre, mindre opholdsarealer
inden for lokalplanområdet, hvor det findes hensigtsmæssigt.

7.4

Der skal opsættes hegn langs med lokalplanens nordlige
afgrænsning på den strækning, der grænser op til matrikel
1u, Skanderborg Markjorder. Hegnet kan være udføres som
fast eller elvende hegn efter aftale mellem de respektive
grundejere.

7.5

Hegning langs med Vesterskovvej må kun ske med beplantning. Denne kan dog suppleres med trådhegn placeret i eller
bag beplantningen.

7.6

Udendørs opholdsarealer skal indrettes med hensyntagen til
mest muligt solindfald og mulighed for læ.

7.7

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1 m
i forhold til eksisterende terræn angivet på bilag 4.

7.8

Terrænregulering mod naboskel mod syd, øst og nord skal
udføres med blødt afrundede skråninger med en maks.
hældning på 1:4.

7.9

Der skal sikres areal til fælles håndtering af affald efter gældende forskrifter fra renovationsselskabet.
Delområde B

Vedr. § 7.6
Bestemmelsen har til formål at
sikre, at udeopholdsarealerne
får den højest mulige kvalitet.
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7.10

Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5
m i forhold til eksisterende terræn angivet på bilag 4.

7.11

Såfremt der etableres nye opholdsarealer mod nord skal
disse indgå i en sammenhæng med opholdsarealer for delområde A.

§ 8 	

VEJE, STIER OG PARKERING

Bemærkninger

Delområde A
Veje
8.1

Delområde A skal have vejadgang via matrikel 1x.

8.2

Veje, stier, parkeringsarealer og befæstede opholdsarealer
skal udformes under hensyntagen til klimasikring fx ved
hjælp af hældninger og vejkanter, således at overfladevand
ved oversvømmelser tilbageholdes indenfor lokalplanområdet og/eller udelukkende ledes videre til bassinet ved
Sølundvej.
Stier

8.3

Der skal sikres gennemgående og uhindret stiforbindelse til
Sygehusvej, Vesterskovvej og Sundhedshuset i princippet
som angivet på bilag 3.
Stierne skal være belyst.

Vedr. § 8.4

Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved indbetaling
til Skanderborg Kommunes
Parkeringsfond.
Flere af lejlighederne er 2-værelses lejligheder på mindre
end 45 m², som er velegnede
til flygtningeboliger, og i den
form er undtaget fra parkeringskravet. Disse lejligheder
er fleksible, og kan omdannes
til 3-4-værelses lejligheder.
Sker dette, træder parkeringskravet på 1 p-plads pr. bolig i
kraft.

Parkering
8.4

Parkeringskravet inden for lokalplanområdet fastlægges i
henhold til Skanderborg Kommune Parkeringsnorm.

8.5

Der skal sikres plads til cykelparkering jf. Skanderborg
Kommunes cykelparkeringsnorm. Placeringen kan ske på
terræn eller i depotrum/kælder.
Delområde B
Veje

8.6

Delområde B skal sikres vejadgang over matrikel 1a, 1an og
1ak Skanderborg Markjorder. Tinglysning heraf er en forudsætning for frastykning.
Stier

8.7

Der skal sikres mulighed for stiforbindelse gennem delområdet mellem Vesterskovvej og Sygehusvej i princippet som
angivet på bilag 3.
Parkering

8.8
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Parkeringskravet inden for lokalplanområdet fastlægges i
henhold til Skanderborg Kommune Parkeringsnorm.

Vedr. § 8.8
Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved indbetaling
til Skanderborg Kommunes
Parkeringsfond.
Der er i dag to parkeringspladser langs med bygningens
vestlige facade.
Så længe bygningen anvendes til midlertidige boliger
på under 45 m2, afkaster
anvendelsen ikke selvstændigt parkeringskrav. Ændres
anvendelsen til boliger over 45
m² eller anden type anvendelse, træder parkeringskravet i
kraft.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1121

8.9

Der skal sikres plads til cykelparkering jf. Skanderborg
Kommunes cykelparkeringsnorm. Placeringen kan ske på
terræn eller i depotrum/kælder.

§ 9 	

TEKNISKE ANLÆG

9.1

Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

9.2

Bebyggelsen skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.

9.3

Parabolantenner må kun placeres på jorden, eller så de ikke
er synlige fra offentlige veje og stier.

9.4

Ventilationsanlæg skal integreres i bygningens arkitektur.

§ 10 	

MILJØ

10.1

Ingen bestemmelser.

§ 11 	

GRUNDEJERFORENING

Bemærkninger

Ingen bestemmelser.

§ 12 	

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE
Områdets anvendelse til boligformål må ikke påbegyndes
før:

12.1

det er dokumenteret, at de vejledende støjgrænser mod
naboerne kan overholdes,

12.2

bebyggelsen er tilsluttet det offentlige kloaksystem,

12.3

de i § 7 nævnte fælles friarealer er etableret,

12.4

de i § 8 nævnte vejadgange, stier og parkeringspladser er
etableret,

12.5

ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter
kommunens anvisning, jf. § 9.

§ 13 	

LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT
Ingen bestemmelser.
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§ 14 	

SERVITUTTER

14.1

Realisering af lokalplanen kræver ændring/ophævelse af
følgende servitutter:

Vedr. § 14

Lokalplanens tilvejebringelse
er i sig selv ikke uforenelig med
servitutternes indhold. Senest
når lokalplanen ønskes realiseret, skal der tages hånd om de
servitutter, der er uforenelige
med lokalplanens indhold.

BESTEMMELSER
Lokalplan nr. 1121

14.08.2008-19780-64: Dok om færdselsret og parkering
mv.
14.08.2008-19781-64: Dok om ledninger, forsyningstunnel, fyrrum mv.
14.08.2008-19872-64: Dok om forbud mod hegn i skel
mv.
samt eventuelt ændring af 26.01.1990-1344-64 inkl.
påtegning af 11.07.2003: Dok om fælles adgangs- og
parkeringspladser.
14.2

Udstykning af delområde B i selvstændig matrikel kræver
derudover oprettelse af ny servitut vedr. vejadgang til matriklen.
Der kan blive behov for at tinglyse øvrige, nye servitutter til
sikring af lokalplanens bestemmelser.
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§ 15 	

RETSVIRKNINGER

15.1

Lokalplanens retsvirkninger

15.2

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

15.3

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

15.4

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

15.5

Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med
planens principper.

15.6

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

15.7

Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan
byrådet ekspropriere.

15.8

Hvis en ejendom, som er udlagt til off entlige formål, ikke
kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under
visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den.

§ 16 	

VEDTAGELSE

16.1

Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 6. september 2017.

16.2

I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd d. 20. december 2017.

Bemærkninger
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11.11.11111852-64S0008

01.07.1985919717-64

26.01.19901344-64

1)

2)

3)

Servitutter:

Dok om fælles adgangs- og parkeringspladser mv.

Dok om fjernvarme mv

Bankhæftelse indfriet men aktieretten
forbeholdt (f 260)

Ad 3)

Ad 2)

Ad 1)

Servitutten er ikke uforenelig med den påtænkte lokalplan.

Side 1

Påtaleberettiget: De til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1a (Pt. Region
Midtjylland), de til enhver tid værende ejere af matr.nr. 1ak (Pt. Skanderborg
Andelsboligforening) samt Skanderborg Kommune.

Privatretlig rådigheds- og tilstandsservitut omhandlende P-pladser, stier m.v. På
matr.nr. 1ak og 2a, samt hegn mod matr.nr. 1an.

Servitutten er ikke uforenelig med den påtænkte lokalplan, men det bør
overvejes om ejendommene også fremover skal være pålagt
tilslutningspligt til fjernvarme.

Påtaleberettiget: Skanderborg Kommune.

Offentligretlig servitut vedrørende tilslutningspligt til fjernvarme.

Er ikke en servitut. Har ingen betydning for ejendommens udnyttelse og er
dermed forenelig med lokalplanens bestemmelser.

Besvarelser:

Udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægning af ejendommene.

matr.nr. 1a og 1an Skanderborg Markjorder.

Servitutredegørelse vedr.

J.nr. 601759
JES/jes

BILAG 5
SERVITUTREDEGØRELSE
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14.08.200819780-64

14.08.200819781-64

4)

5)

Dok om ledninger, forsyningstunnel,
fyrrum mv.

Dok om færdselsret og parkering mv.

Ad 5)

Ad 4)

Side 2

De omtalte forsyningsledninger kan, efter lokalplanens realisering, fortsat være
aktuelle. Det omtalte fyrrum forudsættes nedrevet ved lokalplanens realisering
hvorfor denne del af servitutten bør relakseres. Såfremt forsyningstunellen
mellem ejendommene ikke længere er brugbar / fjernes i forbindelse med
lokalplanens realisering bør denne bestemmelse også relakseres.

Da en realisering af den påtænkte lokalplan forudsætter at de eksisterende
bygningerne på matr.nr. 1an nedrives, bør der senest ved lokalplanens
realisering indgås aftaler mellem de påtaleberettigede om enten relaksation af
dele af servitutten eller fuldstændig aflysning af dokumentet i tingbogen.

Påtaleberettiget: Ejeren af matr.nr. 1a (Pt. Region Midtjylland) og matr.nr. 1an
(pt. Skanderborg Kommune).

Privatretlig rådigheds- og tilstandsservitut omhandlende forsyningsledninger,
fyrrum og forsyningstunnel.

Servitutten vurderes ikke at være fuldstændig uforenelig med den påtænkte
lokalplan. Dog bør det overvejes at relaksere servitutten fsva. bestemmelserne
omkring færdselsarealet over de to ejendomme, da der på den fremlagte
situationsplan ikke ser ud til at være indarbejdet et så bredt færdselsareal som
det deklarerede. Endelig bør det også overvejes om bestemmelserne om
gensidige fælles p-pladser for de to ejendommes ejere og brugere fortsat skal
være gældende efter lokalplanens tilvejebringelse. Er dette ikke tilfældet bør
servitutten også relakseres for så vidt angår bestemmelserne om p-pladser.
Relakseres begge bestemmelser aflyses deklarationen i tingbogen i sin helhed
.

Påtaleberettiget: Ejeren af matr.nr. 1a (Pt. Region Midtjylland) og matr.nr. 1an
(pt. Skanderborg Kommune).

Privatretlig rådigheds- og tilstandsservitut omhandlende P-pladser og
færdselsareal på hhv. matr.nr. 1a og 1an.

BILAG 5
SERVITUTREDEGØRELSE
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14.08.200819782-64

Dok om forbud mod hegn i skel mv.

Landinspektør

Jens-Erik Schjødt Svensson

Skanderborg, d. 06.06.2017

6)

Ad 6)

Side 3

Det vurderes af servitutten ikke er uforenelig med den påtænkte lokalplan. Det
skal dog overvejes om servituttens bestemmelser i overensstemmelse med de
påtaleberettigedes ønsker til området fremover. Viser dette ikke at være
tilfældet, kan de påtaleberettigede lade servitutten aflyses i tingbogen.

Påtaleberettiget: Ejeren af matr.nr. 1a (Pt. Region Midtjylland) og matr.nr. 1an
(pt. Skanderborg Kommune).

Privatretlig rådighedsservitut omhandlende forbud mod hegn mellem matr.nr.
1an og 1a samt krav om at udearealer på tværs af skellet mellem
ejendommene skal fremstå som en helhed.
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SERVITUTREDEGØRELSE
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TILLÆG NR. 16-06
til KOMMUNEPLAN’16

Skanderborg Kommune

ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 20. DECEMBER 2017.
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Emne:

- Oprettelse af ny rammeområde 10.B.16 – Etageboliger ved Vesterskovvej
- Ændring af rammeområde 10.O.06 – Sundhedscenter
- Ændring af del af rammeområde 10.BE.11 – Sygehusvej og Møllegade hjørnet

Redegørelse:
Udarbejdelsen af kommuneplantillæg sker på baggrund af et ønske om ændret anvendelse, øget
bebyggelsesprocent og øget etageantal til etablering af boliger i etagebyggeri.

Ændringer i kommuneplanen medfører følgende ændringer:
•

•
•

Der oprettes et nyt rammeområde 10.B.16 omfattende en del af rammeområderne 10.O.06 og
10.BE.11. Anvendelsen er boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 165 og et maksimalt
etageantal på 7.
Den resterende del af rammeområde 10.O.06 får øget den maksimale bebyggelsesprocent til 65,
svarende til eksisterende forhold.
Den resterende del af 10.BE.11 bevarer sine nuværende bestemmelser.

Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider.
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Rammeområde nr. 10.O.06

Nuværende rammer

Fremtidige rammer

Distrikt:
Plan nr.:
Plannavn:
Planstatus:
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:
Konkret anvendelse:
Maks. bebyggelsesprocent (%):
Maks. antal etager:
Maks. bygningshøjde (m):
Min. tilladte miljøklasse:
Maks. tilladte miljøklasse:
Nuværende zonestatus:
Fremtidig zonestatus:
Notat om generelle
anvendelsesbestemmelser:
Notat om områdets
anvendelse:

Skanderborg
10.O.06
Sundhedscenter
Vedtaget
Område til offentlige formål
Sundhedsinstitutioner
50
2,5

Skanderborg
10.O.06
Sundhedscenter
Forslag
Område til offentlige formål
Sundhedsinstitutioner
65
2,5

Byzone
Byzone
-

Byzone
Byzone
-

Klinikker, kontorer, service, kultur,
offentlige institutioner, parkering og
boliger
For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m2.
Opholdsarealer kan placeres på terræn,
som fælles friarealer, tagterrasse,
altaner o. lign.
Facadebebyggelse kan altid bygges med
maks. etageantal uanset
bebyggelsesprocenten.
Parkeringskravet fastsættes efter
Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.
Værdifulde bygninger med middel eller
høj bevaringsværdi skal søges bevaret.
Rammeområdet er berørt af
planprincipper, se kommuneplanens
hovedstruktur. Indenfor området skal
der være plads til busterminal.

Klinikker, kontorer, service, kultur,
offentlige institutioner, parkering og
boliger
For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m2.
Opholdsarealer kan placeres på terræn,
som fælles friarealer, tagterrasse, altaner
o. lign.
Facadebebyggelse kan altid bygges med
maks. etageantal uanset
bebyggelsesprocenten.
Parkeringskravet fastsættes efter
Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.
Værdifulde bygninger med middel eller
høj bevaringsværdi skal søges bevaret.
Rammeområdet er berørt af
planprincipper, se kommuneplanens
hovedstruktur. Indenfor området skal der
være plads til busterminal.

Notat om opholds- og
friarealer:

Notat om bebyggelsens
omfang, udformning og
placering:
Notat om miljøforhold:
Notat om infrastruktur:
Notat om område:
Notat:
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Rammeområde nr. 10.BE.11

Nuværende rammer

Fremtidige rammer

Distrikt:
Plan nr.:
Plannavn:
Planstatus:
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:
Konkret anvendelse:
Maks. bebyggelsesprocent (%):
Maks. antal etager:
Maks. bygningshøjde (m):
Min. tilladte miljøklasse:
Maks. tilladte miljøklasse:
Nuværende zonestatus:
Fremtidig zonestatus:
Notat om generelle
anvendelsesbestemmelser:
Notat om områdets
anvendelse:

Skanderborg
10.BE.11
Sygehusvej og Møllegade hjørnet
Vedtaget
Blandet bolig og erhverv
Bycenter
40
2,5

Skanderborg
10.BE.11
Sygehusvej og Møllegade hjørnet
Forslag
Blandet bolig og erhverv
Bycenter
40
2,5

Byzone
Byzone
-

Byzone
Byzone
-

Hotel, restaurant, klinikker, kontorer,
service, offentlige institutioner,
parkering og boliger. Der kan etableres
rutebilstation i området.
For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m2.
Opholdsarealer kan placeres på
terræn, som fælles friarealer,
tagterrasse, altaner o. lign.
Facadebebyggelse kan altid bygges
med maks. etageantal uanset
bebyggelsesprocenten. Etageantal
maks. 2,5 etager for facadebebyggelse
og 1,5 etage for anden bebyggelse.
Husdybde for facadebebyggelse 9-12
m.
Virksomhederne skal overholde de
gældende støjniveauer i forhold til
andre støjfølsomme områder.
Parkeringskravet fastsættes efter
Skanderborg Kommunes gældende
parkeringsnorm.
Ny bebyggelse skal tilpasses
eksisterende bevaringsværdig
bebyggelse. Værdifulde bygninger med
middel eller høj bevaringsværdi skal
søges bevaret. Der må ikke etableres
spillehaller/spilleklubber med
gevinstgivende spilleautomater.

Hotel, restaurant, klinikker, kontorer,
service, offentlige institutioner, parkering
og boliger. Der kan etableres
rutebilstation i området.
For hver påbegyndt 10 bolig- eller
erhvervsenheder skal der etableres et
opholdsareal på min. 80 m2.
Opholdsarealer kan placeres på terræn,
som fælles friarealer, tagterrasse, altaner
o. lign.
Facadebebyggelse kan altid bygges med
maks. etageantal uanset
bebyggelsesprocenten. Etageantal maks.
2,5 etager for facadebebyggelse og 1,5
etage for anden bebyggelse. Husdybde for
facadebebyggelse 9-12 m.

Notat om opholds- og
friarealer:

Notat om bebyggelsens
omfang, udformning og
placering:

Notat om miljøforhold:
Notat om infrastruktur:
Notat om område:
Notat:
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Virksomhederne skal overholde de
gældende støjniveauer i forhold til andre
støjfølsomme områder.
Parkeringskravet fastsættes efter
Skanderborg Kommunes gældende
parkeringsnorm.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende
bevaringsværdig bebyggelse. Værdifulde
bygninger med middel eller høj
bevaringsværdi skal søges bevaret. Der må
ikke etableres spillehaller/spilleklubber
med gevinstgivende spilleautomater.
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Rammeområde nr. 10.B.16

Distrikt:
Plan nr.:
Plannavn:
Planstatus:
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:
Konkret anvendelse:
Maks. bebyggelsesprocent
(%):
Maks. antal etager:
Maks. bygningshøjde (m):
Min. tilladte miljøklasse:
Maks. tilladte miljøklasse:
Nuværende zonestatus:
Fremtidig zonestatus:
Notat om generelle
anvendelsesbestemmelser:
Notat om områdets
anvendelse:
Notat om opholds- og
friarealer:

Notat om bebyggelsens
omfang, udformning og
placering:
Notat om miljøforhold:
Notat om infrastruktur:
Notat om område:
Notat:
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Nuværende rammer

Fremtidige rammer

Skanderborg
10.B.16
Etageboliger ved Vesterskovvej
Forslag
Område til boligformål
Område til etageboliger
165
7
27
Byzone
Byzone
Boligformål med fælles parkering og fælles
friarealer.
For hver påbegyndt 10 boligenheder skal
der etableres et opholdsareal på min. 80
m2. Opholdsarealer kan placeres på
terræn, som fælles friarealer, tagterrasse,
altaner o. lign.
Bebyggelsen skal placeres
hensigtsmæssigt, så skyggepåvirkning af
omgivelser minimeres så vidt muligt.
Parkeringskrav for biler og cykler
fastsættes efter Skanderborg Kommunes
parkeringsnorm.
Rammeområdet er berørt af
planprincipper, se kommuneplanens
hovedstruktur.
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Vedtagelse:
Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr. 16-06 af Skanderborg Byråd den 6.
september 2017

Endelig vedtagelse:
Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den 20. december 2017.
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Etageboliger på Vesterskovvej, Skanderborg

Miljøvurdering af Lokalplan 1121 med
tilhørende kommuneplantillæg nr. 16-06
1
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Lokalplan nr. 1121

Staben for Kultur, Borgere og Planlægning – Skanderborg Kommune – november 2017.

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)” – Lov nr. 425 af 18/05/2016.
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.
Lokalplanen har til formål at give mulighed for fortætning i form af etageboligbyggeri.
Miljørapporten belyser to alternativer A og B – udover 0-alternativet, hvor eksisterende forhold bevares.
Alternativ A er det oprindeligt ansøgte projekt med ca. 100 boliger fordelt på tre blokke på 6-7 etager langs
Vesterskovvej og to punkthuse mod nord på 5-6 etager.
Alternativ B er et tilpasset projekt med ca. 80 boliger fordelt på tre blokke på 6-7 langs Vesterskovvej, og
hvor de to punkthuse er fjernet.
For begge alternativer er det forudsat, at den nærmeste eksisterende bolig, Vesterskovvej 8, indgår i
projektet, og derfor nedlægges. For begge alternativer skal en del af parkeringen ske på grunden, og resten
ved indbetaling til p-fonden.
Miljøscreeningen viser, at lokalplanforslaget skal miljøvurderes på grund af miljøpåvirkningerne på
følgende områder:
•
•

Skyggekast
Visuelle gener

I planens miljøscreening er en række øvrige, mindre miljøpåvirkninger beskrevet. Beskrivelsen heraf kan ses
i lokalplanen.
I forbindelse med udpegningen af de væsentlige miljøpåvirkninger, som behandles i nærværende
miljørapport, er Skanderborg Museum, Østjysk Brand og Redning og Skanderborg Forsyning blevet hørt
som berørte myndigheder. Østjysk Brand og Redning bemærker, at bygningernes højde medfører, at der
muligvis er behov for at anvende stige med drejeskive, såfremt brandsikkerheden ikke kan sikres gennem
indretning. Skanderborg Museum og Skanderborg Forsyning har ingen bemærkninger til det foreslåede.
Bemærkningerne har ikke givet anledning til at undersøge yderligere forhold i miljørapporten.

2. Resume af miljørapporten
2.1 Alternativ A
Miljørapportens undersøgelser viser, at de omkringliggende naboboliger vil blive påvirket af skyggekast og
visuelle gener, herunder indbliksgener, i varieret omfang. For visse naboboliger vurderes påvirkningen at
være væsentlig negativ. Miljørapporten viser også, at skyggekastet kan få betydning for kvaliteten af de
udeopholdsarealer, der planlægges som en del af projektet, og som er tiltænkt som en vigtig forbindelse
mellem midtbyen over Sygehusvej og videre ud mod Sølund.
Miljørapporten viser, at der vil være indbliksgener for de fleste af de omkringliggende boliger.
Indbliksgenerne vurderes ikke at kunne mindskes væsentligt ved at reducere byggeriets højde med én eller
to etager. Det vil kræve en samlet reduktion på 3 etager eller mere, førend indkig på opholdsarealer
3
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reduceres væsentligt. Indbliksgenerne vurderes dog at kunne mindskes væsentligt for nogle boliger, hvis
den samlede facadelinje reduceres, fx ved at fjerne den nordligste blok eller ved at lave væsentligt mere
afstand mellem de enkelte blokke.

2.2 Alternativ B
Vælges alternativ B vil skyggegenerne og indbliksgenerne mindskes væsentligt for naboboligerne mod nord
i forhold til alternativ A, men stadig mere end 0-alternativet. For nærmeste nabobolig forbedres forholdene
i forårs-, efterårs- og vintermånederne. For boligerne langs med Møllegade sker forbedringen fortrinsvist i
vintermånederne.
Fjernelsen af de to nordlige punkthuse medfører, at indbliksgener for naboboliger mod nord vurderes at
være stort set væk, ligesom den visuelle påvirkning af særligt nærmeste nabobolig mindskes væsentligt.
Internt i lokalplanområdet frigives et område til opholdsareal, som er velbeliggende i forhold til sollys, og
som ligger i god sammenhæng med de eksisterende opholdsarealer i nærområdet.
Skyggepåvirkning og indbliksgener for naboboliger mod vest vurderes ikke at ændres i forhold til alternativ
A.

2.3 0-alternativ
Såfremt 0-alternativet bevares, vil der ikke opnås gevinsterne ved byfortætning, som på baggrund af
kommuneplanen forventes at spare arealressourcer, give mere levende bymidter og øge variationen i
beboersammensætning. Det vurderes, at de eksisterende tomme bygninger ikke bidrager positivt til
bymiljøet. Det vurderes, at der er et stort potentiale i at fortætte området med boliger.

3. Overvågning af planens miljøpåvirkninger
Skanderborg Kommune vil ved realiseringen af projektet tilse, at lokalplanens bestemmelser overholdes.
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.

4. Forbindelse til andre planer
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 10.O.06 og 10.BE.11, der i Kommuneplan’16 er
udlagt til henholdsvis offentlige formål og blandet bolig og erhvervsformål.
Området omkring Sygehusvej – herunder ramme 10.O.06 - er i Kommuneplan'16 udpeget til byomdannelse
og byfortætning, og der er fastlagt en række retningslinjer for, hvordan omdannelsen og fortætningen skal
foregå. Retningslinjerne fastlægger blandt andet følgende:
•

•
•

Området vest for Sygehusvej er egnet til højt byggeri, da området i forvejen rummer bygninger i
stor skala. Skyggegener vurderes at kunne minimeres med hensigtsmæssig placering af ny
bebyggelse.
Parkering bør ske på Møllegades parkeringsplads via indbetaling til Skanderborg Kommunes
parkeringsfond, med henblik på realisering af parkeringsdæk eller -hus.
Stisystemer gennem området skal være mere synlige og inviterende, og f.eks. indeholde sanse- og
oplevelseszoner. Stisystemet kan være med til at skabe en sammenhængende grøn forbindelse fra
midtbyen mod de grønne områder omkring Sølund, Svanesø og Døjsø.

Lokalplanens formål og disponering følger disse hensigter med Kommuneplan’16, der blandt andet har til
formål at spare arealressourcer, give mere levende bymidter og øge variationen i beboersammensætning.
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Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-06 i tilknytning til lokalplanen, der for størstedelen
af området ændrer anvendelsen til boligformål, øger den maksimale højde på byggeri og
bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet.
Området er ikke lokalplanlagt på nuværende tidspunkt.

5. Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter to matrikler:
Matrikel 1an omfatter eksisterende bygninger i 2-3 etager, der tidligere har været anvendt som
hospitalsbygninger. Bygningerne er af varierende karakter og kvalitet. Tre af bygningerne er
bevaringsværdige (mellem værdi). De fleste af bygningerne står i dag tomme, men en enkelt anvendes til
midlertidige flygtningeboliger. På terræn er lokalplanområdet præget af store asfaltbelagte kørearealer til
den tidligere hospitalsdrift. Der er vejadgang til området fra Vesterskovvej og mulighed for at passere
gennem området til Sygehusvej.
Matrikel 1x er en privat bolig i 1 plan med tilhørende have og vejadgang.
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Vesterskovvej, der på den vestlige side har karakter af en boligvej
med bygninger i 1-2 etager. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en række boliger i 1-2 etager. Mod
øst afgrænses området af en karrebebyggelse i 3-4 etager med almene boliger og plejeboliger inkl.
offentlige p-pladser og udeopholdsarealer mod vest. Mod syd afgrænses området af det eksisterende
Sundhedshus, der drives som en del af Hospitalsenheden Horsens under Region Midtjylland, og rummer
mange forskellige sundhedsfaglige tilbud samt café og hertil parkeringspladser.

6. 0-alternativ
0-alternativet for lokalplanområdet er, at områdets nugældende planlægning fastholdes. De eksisterende
bygninger vil kunne udnyttes til offentlige formål, og mindre ændringer vil kunne forekomme. Bygningerne
er svære at anvende til andre formål, og det er derfor sandsynligt, at de også vil stå tomme fremover.
Andre større ændringer eller nybyggeri vil kræve lokalplanlægning for at gennemføre.
0-alternativet er behandlet ved at illustrere eksisterende forhold i visualiseringer og skyggediagrammer.

7. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøscreeningen har vist, at der er to forhold, der vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
Nedenfor gennemgås begge forhold enkeltvist.

7.1 Skyggekast
7.1.1 Indledning og metode
I undersøgelsen af miljømæssige påvirkninger af naboboliger i form af skyggekast er der lagt vægt på
påvirkningen af boliger og primære udendørs opholdsarealer.
Der er udarbejdet skyggediagrammer for fire klokkeslæt på fire dage i løbet af året:
-
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Forårs- og efterårsjævndøgn: 21. marts/21. september – kl. 09/12/15/18
Sommersolhverv 21. juni - kl. 09/12/15/18
Vintersolhverv 21. december – kl. 09/12/15/18
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7.1.2 Bestående forhold
De eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet er ca. 10 meter høje mod nord, og 13 meter høje
mod syd, på grund af det faldende terræn. Den nuværende skorsten er ca. 21 meter over terræn. 0alternativet medfører dermed på nuværende tidspunkt skyggepåvirkninger af omgivelser og naboboliger.

7.1.3 Miljøvurdering
Der er lavet skyggediagrammer med beregninger for 0-alternativet, der viser de eksisterende forhold, hvor
de eksisterende bygninger afkaster egen skygge. Derudover er der lavet skyggediagrammer med
beregninger for det ansøgte projekt (alternativ A) og for det tilpassede projekt (alternativ B), som viser,
hvordan skyggepåvirkningen kan forventes at blive. Ved at sammenholde scenarierne fås en fornemmelse
af, hvordan de nye bygninger ændrer forholdende fra den eksisterende skyggepåvirkning til den nye.
OBS: Skyggediagrammerne angiver Vesterskovvej 8 som nærmeste nabobolig. Ved realisering af
lokalplanen er det forudsat, at denne bolig opkøbes og nedrives. Der er derfor ikke vurderet på påvirkningen
af denne.

Skyggeberegningerne er foretaget med bygningsvolumener på hhv. 24,5 meter for 7 etager, 21,3 meter for
6 etager og 17,5 meter for 5 etager (sidstnævnte kun relevant for Alternativ A). Bygningshøjderne
repræsenterer det projekt, som Skanderborg Andelsboligforening forventer at opføre.
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0-alternativ (eksisterende forhold)
Forårs- og efterårsjævndøgn 21. marts/21. september – kl. 09/12/15/18
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Alternativ A
Forårs- og efterårsjævndøgn 21. marts/21. september – kl. 09/12/15/18

8
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Alternativ B
Forårs- og efterårsjævndøgn 21. marts/21. september – kl. 09/12/15/18

9
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0-alternativ (eksisterende forhold)
Sommersolhverv 21. juni – kl. 09/12/15/18

10
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Alternativ A
Sommersolhverv 21. juni – kl. 09/12/15/18

49
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Alternativ B
Sommersolhverv 21. juni – kl. 09/12/15/18
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0-alternativ (eksisterende forhold)
Vintersolhverv 21. december – kl. 09/12/15 (kl. 18 er solen gået ned)
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Alternativ A
Vintersolhverv 21. december – kl. 09/12/15 (kl. 18 er solen gået ned)
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Alternativ B
Vintersolhverv 21. december – kl. 09/12/15 (kl. 18 er solen gået ned)
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Naboboliger nord for projektområdet (primært nærmeste nabo, Vesterskovvej 10):
Forår og efterår: Under eksisterende forhold har boligerne mulighed for sol i alle dagstimer. Under
alternativ A vil der for nærmeste nabo kun være mulighed for sol på vinduer mod syd og på terrasser mod
øst indtil middagstid. Herefter henligger boligen og det meste af haven i skygge frem til solen går ned.
Alternativ B forbedrer solforholdene væsentligt for nærmeste nabobolig.
Sommer: Under eksisterende forhold har boliger og haver mulighed for sol i alle dagtimer. Dette vurderes
ikke at ændres som følge af hverken alternativ A eller B.
Vinter: Under eksisterende forhold vil der for nærmeste nabo være mulighed for sol på syd- og østvendte
facader i en periode mellem ca. 10.30 og frem til 14.00, hvorefter der vil være mulighed for sol på
vestvendte facader frem til solnedgang. Under alternativ A vil der kun være mulighed for sol mellem ca.
14.00 og frem til solnedgang på vestvendte facader. I perioden mellem 12 og solnedgang kaster byggeriet
endvidere skygge på udeopholdsarealerne for ejendommene Møllegade 15-23.
Alternativ B forbedrer forholdene for nærmeste naboboliger og for boligerne langs Møllegade ved at give
væsentlig bedre mulighed for sol i eftermiddagstimerne.
Samlet set vurderes alternativ A at medføre en væsentlig negativ ændring for nærmeste nabobolig, der i
høj grad får indskrænket sine muligheder for direkte dagslys på såvel boligareal som udendørs
opholdsareal. Alternativ B vurderes fortsat at påvirke naboboligerne negativt, men ikke lige så væsentligt
som alternativ A.
Ændringen for ejendommene langs Møllegade vurderes for både alternativ A og B at være negativ, men
ikke væsentlig.
Naboboliger vest for Vesterskovvej
Forår og efterår: Under eksisterende forhold er de sydligste af boligerne på den vestlige side af
Vesterskovvej påvirket af skyggekast i formiddagstimerne. De nordligste boliger oplever ikke skyggekast fra
det eksisterende byggeri. Under alternativ A og B vil et større antal boliger på den vestlige side af
Vesterskovvej være påvirket, og skyggekastet vil vare i længere tid.
Sommer: Under eksisterende forhold er boligerne på den vestlige side af Vesterskovvej kun ganske lidt
påvirket af skyggekast i formiddagstimerne. Under alternativ A og B vil et større antal boliger på den
vestlige side af Vesterskovvej være påvirket, og skyggekastet vil vare i længere tid.
Vinter: Under eksisterende forhold er de nordligste af boligerne på den vestlige side af Vesterskovvej ikke
påvirket af skyggekast i formiddagstimerne. De sydligste boliger oplever skyggekast fra det eksisterende
byggeri. Under alternativ A og B vil også de nordligste boliger opleve skyggekast om formiddagen, og
skyggekastet vil vare i længere tid. Skyggekastet påvirker i visse tidsrum også udearealer til boliger på den
østlige side af Kastanjevej.
Samlet set vurderes dette at medføre en væsentlig negativ ændring for flere af naboerne vest for
Vesterskovvej, særligt de nordligste, der i dag ikke oplever skyggekast fra de eksisterende bygninger.
Skanderborg Sundhedshus og Vesterskovvej 4A (midlertidige flygtningeboliger)
Disse bygninger oplever i dag stort set ikke skyggekast fra det eksisterende byggeri. Under alternativ A og B
vil skyggepåvirkningen om eftermiddagen og aftenen være større, men det vurderes ikke at være en
væsentlig ændring for de pågældende funktioner.
16
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Opholdsarealer på terræn til nye boliger
De udeopholdsarealer, der planlægges sammen med de nye boliger, er placeret på østsiden af bygningerne.
Områderne er også tiltænkt andre grupper af brugere, fx gående mellem midtbyen og Vestergade eller
brugere af Sundhedshuset.
I alternativ A vil disse opholdsarealer forår, sommer og efterår have mulighed for solskin i perioden ca. 1013, herefter vil de henligge i skygge. Om vinteren vil opholdsarealerne henligge i skygge hele tiden. Dette
vurderes at kunne påvirke brugen heraf væsentligt, da skyggefulde arealer, som samtidig kan opleve stor
vindpåvirkning på grund af de omkringliggende bygningers højde, ikke vurderes at være attraktive til
ophold. Endvidere er det en af tankerne i den gældende kommuneplan, at der skal skabes en god og
attraktiv forbindelse gennem området, som kan understøtte, at midtbyen forbindes med Sølund og de
rekreative områder her. Det vurderes ikke at være opfyldt tilstrækkeligt med udeopholdsarealernes
nuværende indretning.
I alternativ B forbedres forholdene for opholdsarealet væsentligt, fordi der frigives et område mod øst til
opholdsareal, som ligger godt for sollys og har kontakt til øvrige grønne arealer i nærområdet.
For begge alternativer er det dog et parameter, at højt byggeri kan medføre utilsigtede vindforhold, som
forringer kvaliteten af opholdsarealet, hvorfor der bør arbejdes med lægivende elementer i disponeringen
af opholdsarealet.

7.1.4 Afværgende foranstaltninger
For at mindske skyggepåvirkningen kan der gøres tre ting:
1.
2.
3.
4.

Bygningernes placering i forhold til solindfald kan optimeres.
Bygningernes højde kan reduceres.
Bygningernes samlede facadelængde kan reduceres.
De nære omgivelser for de planlagte opholdsarealer kan bearbejdes.

Ad 1. Det vurderes, at bygningernes placering i en primært nord-sydgående retning, der samtidig følger det
naturlige vejforløb, er fornuftig i forhold til skyggepåvirkningen herfra. De to punkthuse helt mod nord i
alternativ A ligger dog ”på tværs” i forhold til solindfald, og medfører stort skyggekast på naboboligerne
mod nord. Lokalplanen er udarbejdet efter alternativ B, der ikke giver mulighed for punkthuse mod nord,
og dermed optimerer bygningernes placering i forhold til solindfald.
Ad 2. Det vurderes, at reduktion af den samlede bygningshøjde kan afhjælpe dele af skyggepåvirkningen.
Særligt i den nordlige ende vil en reduceret bygningshøjde forbedre forholdene for naboboliger mod nord.
Det vurderes endvidere, at en reduktion af højden kan få positiv betydning for kvaliteten af de interne
opholdsarealer, i form af mere solskin. Lokalplanen er udarbejdet efter alternativ B, der ikke giver mulighed
for punkthuse mod nord, og dermed reducerer bygningsmassen sammenlignet med alternativ A.
Ad 3. Det vurderes, at en reduktion af den samlede facadelængde kan afhjælpe dele af skyggepåvirkningen
for naboboliger mod vest og for udeopholdsarealer mod øst. Det kan fx ske ved at fjerne de nordligste
punkthuse, hvorved der kan etableres gode udeopholdsarealer her, eller ved at skabe mere afstand mellem
bygningerne, så solens stråler bedre kan trænge igennem fra både øst og vest. Lokalplanen er udarbejdet
efter alternativ B, der ikke giver mulighed for punkthuse mod nord, og derved reducerer den samlede
facadelængde sammenlignet med alternativ A.
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Ad 4. Det vurderes at være et væsentligt parameter, at opholdsarealerne får en god kvalitet, for at kunne
leve op til kommuneplanens fortætningsmulighed. Lokalplanen tager udgangspunkt i alternativ B, hvor der
frigives areal med gode solforhold til opholdsareal. Det vurderes, at en hensigtsmæssig disponering af
arealet kan give fornuftige opholdsarealer for beboere og brugere i området, og at dette er en væsentlig
forbedring sammenlignet med alternativ A.

7.2 Visuelle gener
7.2.1 Indledning og metode
I undersøgelsen af visuelle påvirkninger af omgivelserne er der lagt vægt på påvirkningen af de nærmeste
naboer i form af belysning af to forhold:
1. Ændret oplevelse af omgivelserne både på længere afstand og i nærområdet, der illustreres ved
hjælp af visualiseringer.
2. Indbliksgener fra det høje byggeri, der illustreres ved luftfotos.

7.2.2 Bestående forhold
Lokalplanområdet er en del af Skanderborg By, som ligger i Sølandskabet omkring Skanderborg Sø.

Lokalplanområde

Figur 1 Terræn og højdekoter for Skanderborg Midtby og stationsområdet. Projektområdet er et af de højeste punkter i midtbyen.

Lokalplanområdet er beliggende højt i Skanderborg midtby omgivet af byen til alle sider. Terrænet inden
for området stiger fra syd mod nord fra kote 39 til kote 45. Skanderborg Sø ligger til sammenligning i kote
24, mens Skanderborg Station i kote 48 er midtbyens højeste punkt.
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Den omkringliggende bebyggelse er væsentlig lavere; 3 til 4 etager mod syd og øst og 1 til 2½ etager mod
nord og vest. Bebyggelsen vil således i skala og pga. den høje beliggenhed komme til at fremstå synlig og
markant i oplevelsen af byen fra det omkringliggende landskab i sørummet og bakkerne mod øst.
Vesterskovvej løber fra Vestergade i syd til Møllegade i nord. Vejen stiger fra ca. kote 27 til ca. kote 45
henover dens forløb på knap 300 meter. Fra toppen af vejen er der kig ud over Lille Sø og skoven bagved.

Figur 2 Kig over sø og skov med de eksisterende tomme bygninger til venstre og et etagebyggeri med boliger i 2,5 etage til højre.

Kendetegnene for Skanderborg midtby er bebyggelse primært i røde teglsten, med sadeltage i rød tegl eller
mørkegrå tagmateriale. Det eksisterende byggeri i ”Sundhedskarréen”, der foruden Sundhedshuset tæller
plejecentrene Dagmargården og Møllehjørnet, samt øvrige almene boliger, er opført i røde tegl. Der opstår
et sammenhængende bymiljø mellem de eksisterende bygninger, når man bevæger sig rundt i karréen.
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Figur 3 Vesterskovvej 4A og Sundhedshuset til venstre og de tomme bygninger til højre i røde teglsten danner et sammenhængende
bymiljø mellem bygningerne. Til højre ses forskellige, eksisterende facader fra bygninger i området.

Figur 4 Til venstre ses Sundhedshuset, midtfor Vesterskovvej 4A, der bevares, og bagerst mod højre ses de
tomme bygninger, der skal rives ned. Alle bygningerne er opført primært i røde tegl og med mørkt eller rødt tag.
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Figur 5 De almene boliger langs Sygehusvej er opført i røde tegl med facadedetaljer i andre farver
og materialer.

De omkringliggende bygninger langs med Vesterskovvej er af meget forskellig karakter og materialevalg.
Herunder ses et udsnit af nogle af de nærmeste naboer, der illustrerer de forskellige typer af bebyggelse.
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Figur 6 De to nærmeste huse mod nord i henholdsvis røde og gule tegl. Boligen til højre bliver opkøbt i forbindelse med projektet
med mulighed for parkeringsplads. Huset til venstre, der bliver nærmeste nabo, har mellem bevaringsværdi.

Figur 7 (tv) Missionshus i røde tegl med mørkt mansardtag og høj gavl opført i 1899 med mellem bevaringsværdi.
Figur 8 (mf) Tre nyere boliger fra 1996 i røde tegl med rødt tag og med fælles adgangsvej. Boligerne har primære opholdsarealer
mod syd og vest.
Figur 9 (th) To nyopførte villaer i den sydlige ende af Vesterskovvej i henholdsvis gullige og sandfarvede tegl med mørke tage.
Boligerne får primære opholdsarealer mod syd og vest.
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7.2.3 Miljøvurdering
Der er udarbejdet længde- og tværsnit af projektet for at illustrere, hvordan projektet indpasser sig i
omgivelserne. Snittene tager udgangspunkt i højder på hhv. 24,5 meter for 7 etager, 21,3 meter for 6
etager og 17,5 meter for 5 etager (sidstnævnte er kun relevant for Alternativ A).
OBS: På snittene er bygningen Vesterskovvej 8 indtegnet. Ved realisering af lokalplanen er det forudsat, at
denne bolig indgår i projektet, og derfor nedrives. Der er derfor ikke vurderet på påvirkningen af denne.

Alternativ A

Figur 10 Øverst ses længdesnit langs med Vesterskovvej fra Vesterskovvej 10 i nord til Sundhedshuset mod syd. Nederst ses tværsnit
fra naboboliger mod vest til bygningen Vesterskovvej 4A mod øst.
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Alternativ B

Figur 11 Øverst ses længdesnit langs med Vesterskovvej fra Vesterskovvej 10 i nord til Sundhedshuset mod syd. Nederst ses tværsnit
fra naboboliger mod vest til bygningen Vesterskovvej 4A mod øst.

Det ses af længdesnittet, der er det samme for både alternativ A og B, at byggeriet er væsentligt højere end
sine omgivelser. Det ses også, at byggeriets højde trapper en smule ned både mod nord og syd, blandt
andet i kraft af de tilbagetrukne øverste etager. Påvirkningen af naboboligerne mod vest vurderes at være
den samme i begge alternativer.
Af tværsnittene ses, at alternativ A har en væsentlig større bredde i kraft af de to punkthuse, hvilket
medvirker en større indflydelse på oplevelsen af rummet mellem bygningerne i Sundhedskarréen.
Alternativ B mindsker den visuelle påvirkning for naboboliger mod nord væsentligt, og skaber samtidig
visuel afstand til etageboligerne mod øst langs med Sygehusvej.
7.2.3.1 Oplevelsen af omgivelserne
Der er udarbejdet en visualisering, der viser det ansøgte byggeris placering i den eksisterende by.
Visualiseringen er foretaget fra Dyrehaven lige vest for Slotsholmen. Nedenfor ses både foto af 0-alternativ
(eksisterende forhold) og visualisering af Alternativ A og B. Visualiseringerne tager udgangspunkt i højder
på hhv. 24,5 meter for 7 etager, 21,3 meter for 6 etager og 17,5 meter for 5 etager (sidstnævnte er kun
relevant for Alternativ A). Visualiseringerne afspejler ikke de færdige facader, men giver en fornemmelse af
volumen og placering i bybilledet.
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Bloms Butikker

Figur 12 Foto fra Dyrehaven af eksisterende forhold, hvor Bloms Butikker ses som det hvide byggeri til venstre. Den eksisterende
skorsten og taget af de nuværende bygninger ses akkurat over byggeriet i forgrunden af billedet.

Alternativ A

Figur 13 Visualisering af alternativ A set fra Dyrehaven.
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Alternativ B

Figur 14 Visualisering af alternativ B set fra Dyrehaven.

Det nye byggeri er placeret højere end den eksisterende by, men lavere end skorstenen ved
Møllegade/Kastanievej helt til højre i billedet. Alternativ B fylder mindre i bredden sammenlignet med
alternativ A, men oplevelsen på denne afstand vurderes ikke at være væsentlig forskellig fra alternativ A.
OBS: Lokalplanen fastlægger en mørkere facade, som vil virke mindre synlig på afstand.
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Der er udarbejdet fem visualiseringer fra forskellige punkter i nærområdet til illustration af, hvordan
oplevelsen af området vil ændres ved realisering af lokalplanforslaget.

Figur 15 Oversigtskort med udpegning af fem visualiseringspunkter i nærområdet.

Nedenfor er indsat fotos af eksisterende forhold (0-alternativ) øverst, sammenholdt med visualisering af
henholdsvis alternativ A og B. Visualiseringerne tager udgangspunkt i højder på hhv. 24,5 meter for 7
etager, 21,3 meter for 6 etager og 17,5 meter for 5 etager (sidstnævnte er kun relevant for Alternativ A).
Visualiseringerne afspejler ikke de færdige facader, men giver en fornemmelse af volumen og placering i
bybilledet.
Hvor visualiseringen er den samme for alternativ A og B, er der kun indsat én fælles visualisering til
sammenligning med 0-alternativet.
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0-alternativ

Alternativ A
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Alternativ B

Figur 16 Visualisering 1. Fra den nordlige ende af Vesterskovvej med kig ud over skoven og nærmeste nabobolig (Vesterskovvej 10) i
forgrunden. Den nærmeste visualiserede bygning er 6 etager og har en højde på ca. 21,3 meter. Der er ca. 20 meter mellem
naboboligen og det nye byggeri. Af visualisering A fremgår det, at de to nordlige punkthuse i alternativ A vil optræde som en høj
mur langs med boligens have. Oplevelsen af en mur vil være væsentligt mindre i alternativ B. Fra dette sted vurderes byggeriet at
være markant, og for alternativ A også dominerende i forhold til nærmeste nabobolig.
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0-alternativ

Alternativ A og B (ens visualisering)

Figur 17 Visualisering 2. Fra den sydlige ende af Vesterskovvej ud for nr. 9 med Sundhedshuset til højre og to nyopførte boliger til
venstre. Den nærmeste visualiserede bygning er 6 etager og ca. 21,3 meter. Den højeste visualiserede bygning er 7 etager og ca.
24,5 meter. Fra dette punkt passer byggeriet skalamæssigt nogenlunde med de eksisterende bygninger i tre etager (Sundhedshuset
og den røde boligblok), men er markant større end villaen i forgrunden. Oplevelsen af byrummet vil ændres væsentligt, da byggeriet
danner en væg mod øst, der er højere og længere end det eksisterende byggeri. Byggeriet fremtræder markant, og for boligerne
mod vests vedkommende også dominerende.
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0-alternativ

Alternativ A og B (ens visualisering)

Figur 18 Visualisering 3. Fra Vestergade med Dagmargården til højre og kig op ad Vesterskovvej. Fra dette punkt fornemmes det, at
byggeriet er højere end Sundhedshuset og de omkringliggende boliger mod vest. Skalamæssigt er byggeriet højere end
Dagmargården, men ikke dominerende.
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0-alternativ

Alternativ A og B (ens visualisering)

Figur 19 Visualisering 4. Fra udkørslen til parkeringspladserne ved Dagmarcentret med Skanderborg Andelsboligforenings byggeri til
højre og Sundhedshuset til venstre. De visualiserede bygninger er 6 og 7 etager, svarende til ca. 21,3 og 24,5 meter. Byggeriet ses
her som en del af miljøet omkring Sundhedshuset og Sundhedskarréen. Fra dette punkt optræder byggeriet markant, og
materialevalget vil her have afgørende betydning for, hvorvidt byggeriet opleves som en integreret del af det eksisterende byggeri.
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0-alternativ

Alternativ A
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Alternativ B

Figur 20 Visualisering 5. Fra Kastanievej ud for nr. 21, med kig mellem etagebyggeri til venstre og enfamiliesvilla til højre. På fotoet
med eksisterende forhold kan de eksisterende bygninger akkurat skimtes. På begge visualiseringer ses den nordligste blok af
byggeriet tydeligt, og enden af den midterste blok anes bag bevoksning. På visualisering A ses også de to punktbyggerier. Den
nordligste blok er 6 etager høj, svarende til ca. 21,3. meter. Byggeriet fremtræder markant i forhold til eksisterende forhold. Der
vurderes ikke at være væsentlig forskel på alternativ A og B set fra dette punkt.

Samlet set vurderes det, at både alternativ A og B vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne i
kraft af visuel påvirkning, særligt for naboboligerne mod vest og for de nærmeste naboboliger mod nord.
Der forventes at blive ca. 20 meter mellem det nye byggeri og nærmeste nabobolig. I alternativ A vil denne
nabobolig opleve markante visuelle gener fra østvendte arealer, hvor den primære have ligger. I alternativ
B vil den visuelle påvirkning være markant, men ikke dominerende.
Byggeriets højde og placering parallelt med vejlinjen bidrager til at påvirkningen for naboboligerne mod
vest føles markant og i nogen grad ude af skala i forhold til de omkringliggende bygninger, til trods for at
byggeriet trækkes tilbage fra vejskellet. Vurderingen er den samme for alternativ A og B.
I forhold til hvordan den nye bebyggelse inden for lokalplanområdet vil opleves, har valg af farver og
materialer stor betydning for. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om facader i mørke tegl i rødlige
nuancer, hvilket har til hensigt at mindske den visuelle påvirkning. Endvidere fastlægger lokalplanen at
øverste etage skal tilbagetrækkes fra facaden, for at gøre udtrykket lettere. Bygninger i 6-7 etager vil dog
uanset disse forhold opleves som en stor visuel forandring af det eksisterende miljø.
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7.2.3.2 Indbliksgener på opholdsarealer
At være nabo til et højt byggeri kan medføre indbliksgener. I miljøvurderingen er der taget udgangspunkt i
de omkringliggende boligers primære opholdsarealer, der fx omfatter vinduer ind til opholdsrum samt
terrasser og lignende. Til illustration af omfanget af indbliksgener ved opførsel af højt byggeri, er der
optaget luftfotos i det punkt, hvor den nordligste bygning forventes at slutte. Der er herunder indsat
eksempler fra 5. og 6. etage til sammenligning af hvad det vil betyde for omfanget af indbliksgener at
byggeriet sænkes med én etage. Projektets nordligste bygning er 6 etager, og der er derfor ikke optaget
fotos fra 7. etage.
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.

OBS: Billederne gælder både for alternativ A og B, da byggeriet på det udvalgte punkt for dronens placering
er det samme for begge alternativer. Vurderingen af de samlede indbliksgener for de to alternativer er dog
forskellig.
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Figur 21 Luftfoto fra 6. etage. Det gule hus (Vesterskovvej 8) fjernes i begge alternativer. Nærmeste nabobolig mod nord (rødt hus)
vil opleve indbliksgener på de primære opholdsarealer mod øst, som ikke opleves under eksisterende forhold. De vil være væsentligt
større i alternativ A sammenlignet med alternativ B, der indeholder to punkthuse mod nord med yderligere ca. 20 boliger.

Figur 22 Luftfoto fra 5. etage. Indbliksgenerne for naboboligerne er stort set uændrede for både alternativ A og B, til trods for at
fotoet er taget fra en etage lavere end ovenfor.
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Figur 23 Luftfoto fra 6. etage. Naboboligerne mod vest til opleve begrænsede indbliksgener på de primære opholdsarealer mod syd
og vest fra det pågældende punkt. Der må dog forventes større indbliksgener fra de øvrige nye bygninger mod syd. Vurderingen er
ens for alternativ A og B.

Figur 24 Luftfoto fra 5. etage. Indbliksgenerne for naboboligerne er stort set uændrede for både alternativ A og B, til trods for at
fotoet er taget fra en etage lavere end ovenfor.
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Figur 25 Luftfoto fra 6. etage. Fra det pågældende punkt vil der ikke være indbliksgener for de omkringliggende naboer mod syd. Det
vurderes dog at der vil være væsentlige indbliksgener fra de øvrige nye bygninger mod syd, som ikke opleves fra det eksisterende
byggeri. Vurderingen er ens for alternativ A og B.

Figur 26 Luftfoto fra 5. etage. Indbliksgenerne for naboboligerne er stort set uændrede for både alternativ A og B, til trods for at
fotoet er taget fra en etage lavere end ovenfor.
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Samlet set vurderes det, at der for nogle boliger vil opleves væsentlige indbliksgener fra det høje byggeri.
Det gør sig primært gældende for naboboliger mod nord og vest. I alternativ B er indbliksgenerne for
naboboligerne mod nord dog væsentligt formindsket.
Hvis væsentlige indbliksgener fra det nye byggeri skal undgås, vurderes det at byggeriet højst kan være i 3-4
etager, svarende omtrent til højden på det eksisterende byggeri på grunden.

7.2.4 Afværgende foranstaltninger
For at mindske den visuelle påvirkning kan der gøres fire ting:
1. Bygningernes materialevalg kan indpasses til omgivelserne.
2. Bygningernes højde kan reduceres.
3. Bygningernes samlede facadelængde kan reduceres.
Ad 1. Det vurderes, at materialevalget kan have stor betydning for oplevelsen af det ansøgte byggeri. I et
område med en stor homogenitet i farver og materialevalg kan nye typer af facade skille sig meget ud.
Dette gør sig særligt gældende, hvis byggeriet samtidig er væsentligt større end omgivelserne.
Der er i lokalplanen stillet krav om at facaderne primært udføres i mørke teglsten i en rødlig nuance, der
indpasser sig i det eksisterende miljø i Sundhedskarréen. Den øverste etage kan være i et andet materiale,
når blot det er mørkt, og medvirker til at få den øverste etage til at syne mindre. Dette medvirker samtidig
til at synligheden på afstand mindskes.
Ad 3. Det vurderes, at reduktion af byggeriets højde kan have betydning for oplevelsen af byggeriet i
omgivelserne – både i nærmiljøet og på afstand. Det vurderes, at der skal en reduktion på 2-3 etager til, før
det vil medføre væsentlig reduktion af indbliksgener.
Ad 4. Det vurderes, at en reduktion af den samlede facadelængde kan mindske den visuelle påvirkning ved
enten at reducere bebyggelsens udstrækning langs Vesterskovvej, eller ved at skabe mere luft og kig ind
mellem bygningerne. Lokalplanen tager udgangspunkt i alternativ B, hvor den samlede facadelængde
reduceres ved at fjerne de to nordlige punkthuse. Dette vurderes at være en væsentlig forbedring for
naboer mod nord sammenlignet med alternativ A.
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8. Sammenfattende redegørelse
Miljørapporten afdækkede, at der vil være gener forbundet med skyggekast, visuelle gener og
indbliksgener. Som følge heraf blev der i forslag til lokalplanen fastsat følgende:
•
•
•

•

Byggefeltet er orienteret langs med Vesterskovvej af hensyn til at sikre mindst mulige skyggegener
for de omkringliggende naboboliger og opholdsarealer, samtidig med at området fortættes.
Der er fastsat krav om afstand mellem de enkelte blokke for at tillade sollys og indkig fra/udkig til
omgivelserne.
Der er fastsat bestemmelse om rød tegl som et væsentligt element i facadeudtrykket af hensyn til
at opnå en materialemæssig sammenhæng med de øvrige bygninger inden for karréen. Det
mindsker samtidig synligheden af det høje byggeri på afstand.
Der er fastsat bestemmelse om at den øverste etage skal trækkes tilbage, for at give en mindre
markant afslutning på bygningerne.

Af høringssvarene til planforslagene fremgår blandt andet en fælles bekymring for de forventede skyggeog indblikspåvirkninger for de nærmeste naboboliger, og en generel uenighed i graden af byfortætning i
området. Derudover udtrykker mange bekymring for trafikale forhold, parkeringsforhold, områdets
fremtidige beboersammensætning og påvirkning af Skanderborgs fremtidige visuelle udtryk. Der udtrykkes
bekymring for påvirkningen af tilgængelighed til Sundhedscentret, samt påvirkning af funktioner her i
forbindelse med anlægsfasen. Flere er dog enige i, at en udvikling af området er ønskelig, og at det er
fornuftigt at stille krav om facader i røde tegl, som passer ind med den eksisterende bebyggelse.
Høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf giver anledning til følgende ændringer i
miljørapporten:
•

Højdeangivelser rettes til, så de afspejler de viste højder på visualiseringer og grundlaget for
skyggekastberegninger, hhv. 24,5 meter for 7 etager, 21,3 meter for 6 etager og 17,5 meter for 5
etager.

Der ændres ikke ved miljørapportens konklusioner.
Høringssvarene og efterfølgende undersøgelser heraf giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:
•
•
•
•

Maksimale højder for byggeriet er reduceret, så de afspejler de viste højder på visualiseringer og
grundlaget for skyggekastberegninger, hhv. 24,5 meter for 7 etager og 21,3 meter for 6 etager.
Der er fastsat bestemmelse om tilbagetrækning af tagterrasse mod nord med 1,5 meter, for at
mindske indbliksgener fra øverste etage mod naboboliger mod nord.
Der er fastsat bestemmelse om opsætning af hegn langs med parkeringsarealets nordlige
afgrænsning, for at mindske visuelle gener for nærmeste nabobolig mod nord.
Det er tilføjet som betingelse for ibrugtagning at der skal foreligge dokumentation for at vejledende
støjgrænser mod naboer kan overholdes.

Der er sammenfattende og konkluderende redegjort for høringssvarene i høringsnotatet, der er
offentliggjort som dagsordensbilag i forbindelse med den endelige planvedtagelse.
På baggrund af ovenstående er alternativ B valgt som udgangspunkt for planlægningen, da dette vurderes
at være det alternativ – udover 0-alternativet – som har den mindste miljøpåvirkning.

78

40

Lokalplan nr. 1121

Ikke-teknisk resume af miljøvurderingen er indsat som bilag i både lokalplanforslag og endelige lokalplan.
Høringsnotatet indeholder ingen ændringer til overvågningsprogram, og der er derfor ved fastlæggelse af
overvågning taget udgangspunkt i miljørapporten, der konkluderer, at der bør ske overvågning af at
lokalplanens bestemmelser overholdes.
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