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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

03.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Virksomhed

CVR-nummer

20204486

Evt. P-nummer
Navn

SØREN NORDENKJÆR

Vejnavn

Bjergvej

Husnummer

26

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Ønsker at udgå af rammeplan KP21. Da det er en
erhvervsejendom, hvis den på et tidspunkt skal udbygges, vil det
kunne lade sig gøre på nuværende grund. Grunden er afgrænset
af læhegn, der 170 år gammel og falder smukt ind i landsbyen, vi
har på det nuværende overskydende areal lavet en parklignende
have. På det overskydende areal står ligeledes et valnøddetræ,
der også er 170 år gammel.Vores erhvervsejendom falder smukt
ind i landsbymiljøet og er nænsomt restaureret i den gamle stil.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

03.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
JB2QNFU

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

04.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

39347121

Evt. P-nummer
Navn

Korsvejen Skanderborg ApS

Vejnavn

Stationsvej

Husnummer

2

Etage

1

Side/Dør
Postnummer

7830

By

Vinderup

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vedr. Jeres forslag til Korsvejen så fremgår det at tæt/lav og
åben lav "kun" må være 1,5 plan og det er ikke i
overensstemmelse med lokalplan 1138, hvor der er rækkehuse
inde i 2 plan, så det skal ændres fra 1,5 plan til 2 plan.
Vi ejer Korsvejen 37A - og er i dialog med kommunen omkring en
lokalplan på denne ejendom

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

04.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
W3G7P7D

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0



Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

16.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Michael Mossin

Efternavn

Juul

Vejnavn

Nørregade

Husnummer

8

Etage

st

Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til Skanderborg Kommune!
Jeg er blevet gjort bekendt med, at i agter at tillade højere
byggeri på Coop grunden.
En forøgelse af byggehøjden tættest på søen vil lukke helt af, og
fjerne udsigten over søen mod Sankt Thomas og Kalvø.
Det undrer os derfor, at Skanderborg Kommunes udsendelse er
begrænset til en eneste nabo, og mener rettelig, at materialet
burde have været udsendt til de øvrige berørte naboer.
Vores holdning er også, at der skal ske en udvikling af Coop
grunden, men mener samtidig, at Skanderborg Kommune har en
pligt til at informere de berørte naboer, og at de ligeledes
modtager behørigt materiale.
Vi vil gerne høre Skanderborg Kommunes stillingtagen til dette.
Det er kommet mig for øre, at Skanderborg Kommune skulle

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
CG3BDLC

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
have "lovet" Coop et højere byggeri mod at der genetableres en
dagligvarebutik i lokalerne mod Adelgade.
Man har i dag allerede pligt til, ikke at lade butikker stå tomme, og
det undrer mig, hvis Skanderborg Kommune på den konto vil
gøre forskel på folk.
Når det er sagt, vil alle byde en dagligvarebutik velkommen, og
bydelen har i den grad brug for det.
Parkeringen på Mindet, og ikke mindst udkørslen fra den, er
allerede i dag et kaos, som bliver total, hvis ikke der sikres nok Ppladser på grunden til den kommende butiksanvendelse mod
Adelgade.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Andet
Foto af udsigten fra nr. 8.
- FOTO - Nørregade.png

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

16.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
CG3BDLC

Side 2 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

07.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Renè Sand

Efternavn

Simonsen

Vejnavn

Tyndeleddet

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

jeg har ikke nogen lyst til at have skolen tætter på da jeg arbejder
om natten . bygnings højde på 8,5 meter er for meget for mig.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

07.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
Y2MOFXL

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

07.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lis-Dorthe Sand

Efternavn

Simonsen

Vejnavn

Tyndeleddet

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

jeg ønsker ikke at en 8,5 meter høj bygning skæmmer bygningen
og have, jeg bor i og benytter. En sådan bygning vil ligge mit
hjem i skygge. Jeg arbejde aftenvagt og allerede nu kan det
være svært at sove om formiddagen. jeg har boet her i ca. 20 år.
og har haft 2 andre ejendomme til at tage det meste støj. det har
jeg ikke nu. især ikke da jeg er blevet informeret om at skolen har
juridisk ret til at byggepladen Tyndeleddet nr.11 kan bruges til
legeplads. MVH. lis-dorthe sand Simonsen

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

07.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
D2CRDXS

Side 1 af 1

01.02.05P16
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Henning Biering

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Skyttehusvej

Husnummer

2B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg vil gerne gøre indsigelse til supplerende høring til kp21 vedr.
ny ramme for Skivholme.
Fremtidig byudvidelse af Skivholme bør have fokus på at skabe
sammenhæng og retning mellem landsbysamvirket HerskindSkivholme.
Det foreslåede areal fremmer ikke denne sammenhæng.
Arealer til byudvidelse af Skivholme bør derfor ligge i forbindelse
med den eksisterende cykelsti mellem Skivholme og Herskind.
Ved Ladingvej syd for Skivholme.
Det foreslåede areal ligger desuden i retning af en fremtidig
planlagt motortrafikvej, til aflastning af rute 26, med de støjgener
dette medfører.
En fremtidig udvidelse af boligarealerne i Skivholme er en god
ide. Og der er flere mulige arealer grænsende op til Skivholme.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Birthe Balle

Efternavn

Sjøgaard

Vejnavn

Ladingvej

Husnummer

29B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg ønsker at opponere mod mulig ændring af KP21 Skivholme
Ny ramme.
Jeg ønsker, at fremtidig bebyggelse skal skabe sammenhæng
mellem de 2 landsbyer Herskind og Skivholme. Det foreslåede
areal til udvidelse fremmer ikke men øger distancen mellem
landsbyerne. Desuden ligger det foreslåede areal i retning mod
den kommende motortrafikvej, hvilket heller ikke er
hensigtsmæssigt.
Forslag kunne være at udvide Skivholme langs med cykelstien op
mod Herskindskolen og Skivholme kirke.

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
LWXLNVD

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Marianne

Efternavn

Krogh

Vejnavn

Skyttehusvej

Husnummer

2B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Jeg ønsker at opponere mod mulig ændring til endelig vedtagelse
af KP 21 Ny ramme Skivholme
Jeg ønsker at man ved fremtidig bebyggelse af Skivholme har
focus på at skabe sammenhæng mellem de to landsbyer
Skivholme og Herskind. Det foreslåede areal til udvidelse
fremmer ikke denne sammenhæng men skaber mere distance.
Jeg foreslår i stedet at areal til ny bebyggelse bliver langs
cykelstien mellem de to landsbyer mellem forsamlingshuset og
kirken da det vil skabe mere harmoni og balance i landskabet og
landsbymiljøet
I er velkomne til at komme med på en lille tur rundt i vores
skønne landsby så i kan se hvad jeg mener
Arealet er endvidere umiddelbart oven for en fremtidig
motortrafikvej hvilket heller ikke giver mening
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Signe Melters

Efternavn

Østergaard

Vejnavn

Tyndeleddet

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Vi er meget uforstående overfor konklusionerne på baggrund af
screeningen, for vi mener bestemt, at et byggeri i to etager på
skolens matrikel vil have væsentlig indflydelse på den
omkringliggende bebyggelse samt have en negativ landskabelig
påvirkning.
Skolen og Multisalen har i forvejen en meget væsentlig
landskabelig påvirkning på Tyndeleddet, og en udbygning i to
etager vil efter vores mening klart påvirke negativt. Byggeriet er i
forvejen massivt på den del af skolens samlede matrikel, som
ligger mellem Tyndeleddet og Klostermøllevej, og
bebyggelsesprocenten er i forvejen meget høj på denne del af
området. At der er lagt et større areal på den anden side af
Klostermøllevej ind i matrikel, som lovliggør dette, ændrer ikke
hvordan byggeriet virker på Tyndeleddet, da det kun er her, hvor
der er bebyggelse, og ydermere her, der skal bygges yderligere.
At det skal være muligt i to etager op til 8,5 meter, vil blot gøre
skolen endnu mere massiv i et forvejen tæt bygget område. At
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fortsat fra foregående side...
vejen Tyndeleddet er meget smal, vil også medvirke til, at et så
massivt byggeri med to fulde etager vil påvirke landskabet
negativt.
Derudover mener vi bestemt at et byggeri i to etager i stedet for
1,5, vil have en væsentlig betydning for den omkringliggende
bebyggelse og dets beboere. Med de nuværende tegninger, hvor
bygninger skal bygges stort set helt ud til vejen og i to etager, vil
det blandt andet give store indbliksgener samt forringet lysindfald
i blandt andet vores hus overfor, og generelt virke meget massivt
at bo overfor. Vi mener, at der er stor forskel på generne ved
henholdsvis 1,5 og 2 etager.
Vi er klar over, at der for nærværende ikke tages stilling til de
konkrete tegninger og projektet som sådan, men når tegningerne
foreligger og projektet allerede er støttet af byrådet med 3
millioner kroner, kan vi ikke lade være med at forholde os til de
konkrete planer, og hvordan netop de vil påvirke os.
Ydermere er vi bekymrede for, at en sådan ændring af
kommuneplanen vil give bane vejen for byggetilladelsen til det
påtænkte byggeprojekt. For med opbakning fra byrådet via
økonomisk støtte som er afsat i budgettet, samt en tilpasning af
kommuneplanen på baggrund af netop ønsket om at bygge i to
etager hvilken byggesagsbehandler vil så overveje at afvise den
kommende ansøgning om byggetilladelse til projektet?
Vi håber inderligt, at der ikke ændres i kommuneplanen således,
at der fortsat kun kan bygges i 1,5 etage i stedet for 2.
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.11.2021

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Torben Nygaard Hjort

Efternavn

Sørensen

Vejnavn

Nørregade

Husnummer

4A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Til Skanderborg kommune
Skanderborg d. 15-11-2021

Vedr. supplerende høring af mulige ændringer i kommuneplan
21.

Som naboer til Coop grunden er vi glade for at man politisk har
besluttet at 14 etager ikke høre til i Skanderborg midtby.
Vi kan dog se at der gives mulighed for ændring af højden mod
søen fra de nuværende 2 etager til 3,5 etager.
Som ejere af Nørregade 4, samt Nørregade 4A vil 3,5 etage mod
søen forringe/fjerne udsigten fra lejlighederne i bygningerne
Nørregade 4/4A, hvilket vil medføre forringelse for ejendommen.
Ligeledes vil der med denne højdebebyggelse opstå skygge
gener som ligeledes vil medføre forringelse af ejendommene.

Nr. HoeringssvarKP21 - Dafolo
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fortsat fra foregående side...
I nuværende kommuneplan tillades der 2 etager nærmest mod
søen, det samme som forslag til KP 21.
Dette må anses for at være rimeligt for alle parter.
Som med alle andre projekter i denne kommune må det forventes
at der fremsendes projektmateriale for et kommende byggeri
indeholdende højder, placeringer på grunden, indbliks gener,
skyggeberegninger mm, inden der træffes endelig afgørelse.
Vi er fuldt informeret om at det er 2 forskellige lokalplaner der
arbejdes ud fra (lokalplan for Nørregade og ny lokalplan for Coop
grunden).
Det kan dog undres at der ved vores nybyggeri Nørregade 4A på
ingen måder kunne afviges fra lokalplanen,
herunder bl.a. etagehøjde, da det var meget vigtigt for jer at
bevare det oprindelige/ens udtryk fra søsiden.
Dette må siges at være gået i glemmebogen ved at tillade 3,5
etager mod søen, hvilket for os til at stille spørgsmålet om der
virkelig er forskel på borgerne i Skanderborg?
Vi formoder at der etableres butik i bygningen mod Adelgade.
Tidligere forslag har vist vareindlevering etableret i skel mod
Nørregade 4/4A, hvilket ikke optimal i forhold til varer levering om
aften/nat. Mht. støjgener
Dette er tidligere vendt med medarbejdere ved kommunen, som
indrømmede at der ikke var tænkt på naboerne vedr. en
varemodtagelse i skel. Dette forventer vi selvfølgelig, at det er et
naturligt hensyn, som kommunen vil tænke ind i lokalplanen i
forhold til etablering af en dagligvarebutik.
Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog vedr. projektet.
mvh
Dorthe Skovbjerg og Torben Sørensen
Nørregade 4 og 4A
8660 Skanderborg

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- Svar KP21.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.11.2021

Se signeringsoversigt
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Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21, særligt vedr. Jaungyde,
rammeområde LB.21.B.01 – Boligområde øst for Ravnsøvej
Vi, borgere i Jaungyde, læser med stor entusiasme den tilrettede version af KP21, om ikke at tillade
udvidelse af Jaungyde og bebyggelse af nye boligområder i landsbysamfundet.
Vi minder om, at op mod 110 myndige borgere i Jaungyde landsby har underskrevet det oprindelige
høringssvar(bilag 1).
Omend at det glæder os alle, at man har besluttet at tage forslaget om boligområdet ud af KP21, så
har vi i landsbyen samlet os, og afholdt stiftende general forsamling for den nye borgerforening
Jaungyde Landsbylaug.
Vi er en stadigt voksende borgerforening, og tæller til dato knap 80 betalende medlemmer. Alle er
borgere i Jaungyde landsby.
Vi har også konstituteret en bestyrelse, og vi er meget opmærksomme på at forhindre at de
værdifulde kulturhistoriske spor udviskes eller ødelægges. Vi skal være opmærksom på landskabets
historiske kildeværdi og kulturhistoriske fortælleværdi, og beskytte samt værne om
kulturlandskabets mange værdier, og dermed den historiske dybde og kontinuitet.
I forbindelse med vores bekymring for udvidelse af landsbyen kan nævnes at vi finder at Jaungyde
indeholder et værdifuldt kulturmiljø, med tydelige kulturspor der fortjener en særlig beskyttelse, da
de udgør en vigtig del af vores fælles historie.
Der skal særligt tages hensyn til de meget gamle bygninger i Jaungyde.
De ældste bygninger registreret i Jaungyde er tilbage fra 1860'erne, og er hovedsageligt lade- og
staldbygninger.
Se bl.a. optegnelserne i DANSKE GAARDE II. SAMLING https://slaegtsbibliotek.dk/807149.pdf
Side 254 – viser at er Stenagergaard nord/øst for ravnsøvej, er over 160 år gammel.
Stenagergaard har en karakteristisk kampestenslade ud mod Ravnsøvej, med portåbninger med kig
ind til hovedhuset.
Det vurderes at Stenagergaard må kategoriseres til at have en SAVE-værdi (Survey of Architectural
Values in the Environment) som fordre at det bliver overvejet tiltag for beskyttelse af bygningerne.
Værdi 2-4, er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og
håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.
I Jaungyde forefindes allerede fredninger, se også Skanderborgs mussemums tidligere høringssvar
vedr. gravhøjen med fredningsnr. 251234
Supplerende information vedr. gravhøjen med fredningsnr. 251234 :
https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/50717/
https://fortidsmindepleje.wordpress.com/gravhoeje-i-skanderborg-kommune/tulstrup/
Vi, Jaungyde Landsbylaug, ønsker at indgå i en dialog vedr. udarbejdelse af en Bevarende
lokalplan for Jaungyde. Vi har med stor interesse set på Lokalplan 359 - Bevarende lokalplan,
Elling, Gedved https://horsens.dk/-/media/Content/ESDH/committees/42/3004/39873.pdf
I arbejdet med udarbejdelse af en Bevarende lokalplan skal der også kigges på Planlovens
bestemmelser vedr. de planlægningsmæssige hensyn (f.eks. hensynet om, en klar grænse mellem
land og by, naturlig afrunding/afgrænsning af byen og princippet om indefra og ud).

Jaungyde er som landsby kendetegnet ved sit gode fællesskab og tryghed for byens borgere samt et
fælles værn om byens og omegnens natur, kultur og biodiversitet.

På vegne af bestyrelsen og Jaungyde Landsbylaugs medlemmer,
Jonas H. Steinmetz
Formand, Jaungyde Landsbylaug
Jaungydelandsbylaug@hotmail.com

BILAG 1 – oprindeligt høringssvar
Jaungyde er som landsby kendetegnet ved sit gode fællesskab og tryghed for byens borgere.
Landsbyen bærer præg af beboelse og landbrug gennem århundreder, der ved mere eller mindre
planløs udvikling har resulteret i en charmerende udbredelse af den gamle, hyggelige bykerne.
Landsbyen ligger naturskønt med rekreative muligheder specielt orienteret mod området omkring
Ravnsø. Byens befolkning ønsker ikke en massiv forøgelse af byens indbyggertal eller udvidelse af
byens areal. En evt. mindre forøgelse af antal på enkelte matrikler ønskes indenfor det allerede
eksisterende by-areal, f.eks. på de ubebyggede udstykninger på Gildebakken. Eller som det er sket
ved Hyllingvej 1, 2 og 3, hvor gamle gårde er opdelt og integreret som en naturlig del af byen, da
der er adgang til stier og grønne arealer. For at sikre god integration i landsbyen er det vigtigt, at der
ikke skabes ”lommer” i byen, hvor der ikke er et naturligt flow igennem. Hvis et område ligger
isoleret og afkoblet fra resten af byen, vil det ikke være naturligt med gåture og social aktivitet
igennem det pågældende område og vi frygter det vil få sin egen lukkede status. Det står meget
tydeligt, når de to nyeste kvarterer; Ilsøvej (fra 70-erne) og Gildebakken (fra 00-erne)
sammenlignes: Ilsøvej er et lukket vænge og derfor kun befærdet af vejens egne beboere, hvorimod
Gildebakken er åben i begge ender og derfor indbyder til gåture og hygge i mødet med resten af
byen. Trafikalt er der allerede nu et stort tryk på Tulstrupvej, der benyttes til gennemrejse, men også
til lokaltrafik orienteret mod Ry. Tulstrupvej er smal og klemt inde mellem skrænter og bebyggelse,
og der er dårlig plads til krydsende trafik, for slet ikke at nævne bløde trafikanter. Hvor Tulstrupvej
krydser Ravnsøvej, er oversigtsforholdene dårlige og pladsen trang, forholdene er ikke egnet for
skolebørn og andre bløde trafikanter – se billede nedenfor. Udstykningsplaner på Ravnsøvej nord
for Jaungyde: Trafikalt vil en eventuel udstykning på ca. 10 grunde betyde væsentlig mere trafik
gennem krydset Ravnsøvej/Tulstrupvej. De fleste af landsbyens børn skal passere krydset på vej til
Ry. Tulstrupvej er deres eneste mulighed for at cykle mod Knudsøskolen og Ry, dvs. der er derfor
ingen sikker skolevej fra Ravnsøvej ind mod Ry. Ti nybyggede huse medfører ca. 20 nye biler i
byen, da den kollektive trafik er begrænset til skolebussen. Mange af de nye biler skal højest
sandsynligt også ned gennem det trange kryds. En øget trafikmængde i det allerede farlige kryds
taler mod en udstykning. Udstykningsplanen ligger tæt på forsamlingshuset, hvor der må forventes
aktivitet og støj til sent på natten i forbindelse med udlejning og fester. Adgangen til
forsamlingshuset er ud til Ravnsøvej, hvor fortrappen praktisk talt ender ud på Ravnsøvej. Flere
beboere og dermed øget trafik i området udgør en større risiko for trafikulykker med festglade
mennesker fra forsamlingshuset. Derudover er skolekapaciteten på den lokale Knudsøskole og
Mølleskolen udfordret, hvorfor et nybyggerkvarter i området med potentielt 15-30 børn kun vil
være en yderligere belastning på områdets skoler og dagtilbud. Sidst der var en større udstykning i
Jaungyde, Gildebakken år 2000, blev byen stillet i udsigt at det drejede sig om ti grunde, men efter
der var nikket ja til den plan fra byens borgere, blev antallet øget til 15. Det er også en bekymring i
dette tilfælde, at der potentielt er risiko for yderligere projekter nord for byen, da projektansøgeren
så vidt vides har ansøgt kommunen om at udstykke 30 matrikler. Trykket på områdets tilgængelige
natur er øget de seneste år. Arealet nord for byen er dyrkede arealer og derfor ikke tilgængeligt til
rekreative formål og vil således ikke kunne tilbyde areal eller stier for hundeluftning og øvrige ture i
naturen. Tværtimod er en eksisterende markvej ulovligt lukket fra området af projektansøgeren – se
billede nedenfor. Denne markvej har været brugt i generationer af byens borgere, skolebus samt
mælkevogn, der har kørt her i årtier. Det betyder derfor, at der er opstået en konflikt mellem
projektansøger og byens borgere.
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Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

31257387

Evt. P-nummer
Navn

TORBEN NYGAARD SØRENSEN HOLDING ApS

Vejnavn

Danmarksvej

Husnummer

23

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.
Til Skanderborg kommune
Skanderborg d. 15-11-2021

Vedr. supplerende høring af mulige ændringer i kommuneplan
21.

Som naboer til Coop grunden er jeg meget glad for at man
politisk har besluttet at 14 etager ikke høre til i Skanderborg
midtby.
Jeg kan dog se at der gives mulighed for ændring af højden mod
søen fra de nuværende 2 etager til 3,5 etager.
Som ejer af Nørregade 4, samt Nørregade 4A vil 3,5 etage mod
søen forringe/fjerne udsigten fra lejlighederne i bygningerne
Nørregade 4/4A, hvilket vil medføre forringelse for ejendommen.
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Ligeledes vil der med denne højdebebyggelse opstå skygge
gener som ligeledes vil medføre forringelse af ejendommene.
I nuværende kommuneplan tillades der 2 etager nærmest mod
søen, det samme som forslag til KP 21.
Dette må anses for at være rimeligt for alle parter.
Som med alle andre projekter i denne kommune må det forventes
at der fremsendes projektmateriale for et kommende byggeri
indeholdende højder, placeringer på grunden, indbliks gener,
skyggeberegninger mm, inden der træffes endelig afgørelse.
Jeg er fuldt informeret om at det er 2 forskellige lokalplaner der
arbejdes ud fra (lokalplan for Nørregade og ny lokalplan for Coop
grunden).
Det kan dog undres at der ved mit nybyggeri Nørregade 4A på
ingen måder kunne afviges fra lokalplanen,
herunder bl.a. etagehøjde, da det var meget vigtigt for jer at
bevare det oprindelige/ens udtryk fra søsiden.
Dette må siges at være gået i glemmebogen ved at tillade 3,5
etager mod søen, hvilket for mig til at stille spørgsmålet om der
virkelig er forskel på borgerne i Skanderborg?
Jeg formoder at der etableres butik i bygningen mod Adelgade.
Tidligere forslag har vist vareindlevering etableret i skel mod
Nørregade 4/4A, hvilket ikke optimal i forhold til varer levering om
aften/nat. Mht. støjgener
Dette er tidligere vendt med medarbejdere ved kommunen, som
indrømmede at der ikke var tænkt på naboerne vedr. en
varemodtagelse i skel. Dette forventer jeg selvfølgelig, at det er et
naturligt hensyn, som kommunen vil tænke ind i lokalplanen i
forhold til etablering af en dagligvarebutik.
Jeg ser frem til en god og konstruktiv dialog vedr. projektet.
mvh
Torben Sørensen
Nørregade 4
8660 Skanderborg

Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Bilag
Uddybende høringssvar
- svar kp 21..pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.11.2021

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.11.2021

Høringssvar på supplerende høring for Kommuneplan 21
Høringssvar vedrørende supplerende høring Kommuneplan 21
Afsender
CVR-nummer

18259575

Evt. P-nummer
Navn

Advokatfirmaet Morten Boas Therkildsen

Vejnavn

Skanderborgvej

Husnummer

5

Etage

2

Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv dit høringssvar her.

Ry den 15.11.2021
Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Sendes pr. mail
Klage over mulige ændringer i KP 21
På vegne Ejerforeningen Enghavevej 4, 8680 Ry og de 4 ejere
Kis Kallehave Helmers, Sascha Marie Kallehave Therkildsen,
Jens Meldgaard og Annette Hermansen skal jeg herved
protestere mod de mulige ændringer i KP21.
De påtænkte ændringer vil betyde forringede boliger i de
eksisterende ejendomme, herunder øgede lydgener ved færdsel
og trafik, også i forbindelse med arrangementer i området.
Formindskede dagslys/større skyggevirkninger i lejlighederne til
skade for helbredet, formindsket udsigt. Forøgede
parkeringsproblemer og længere afstande til p-pladser.
Forringede ejendomspriser. Væsentlige gener ved nye byggerier i
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form af støj , øget trafikbelastning manglende p-pladser.
De mulige ændringer vil endvidere ændre midtbyens karakter i
negativ retning, idet nye bygninger vil kvæle den gamle bydels
identitet, den vil blive kvalt og der vil blive et uharmonisk
sammensurium af endnu flere stilarter end der er p.t.
Ejerforeningen Enghavevej 4, 8680 Ry
Kis Kallehave Helmers
Sascha Marie Therkildsen
Jens Meldgaard
Annette Hermansen
Du har mulighed for at vedhæfte et uddybende høringssvar på næste side.
Bilag

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.11.2021

Se signeringsoversigt
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