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Høringssvar
På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed
positiv tilkendegivelse i forhold til det fremlagte tillæg til
kommuneplan 2016. I tilknytning til den konkrete planlægning for
Langvad Bakker anmodes der om igangsætning af
planprocessen for en ændring af detailhandelsstrukturen i Låsby,
der kan støtte op om den ambitiøse udvikling af Låsby.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg.

Att.: Staben for Kultur, Borger og Plan

Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker,
Låsby
På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed positiv tilkendegivelse i
forhold til det fremlagte tillæg til kommuneplan 2016. I tilknytning til den konkrete
planlægning for Langvad Bakker anmodes der om igangsætning af planprocessen for en
ændring af detailhandelsstrukturen i Låsby, der kan støtte op om den ambitiøse
udvikling af Låsby.
Som det fremgår af kommuneplantillægget, skal den fremtidige planlægning for Låsby
understøtte byens rolle som attraktiv bosætningsby, blandt andet ved at udlægge
arealer til byvækst og sikre gode byfunktioner fremadrettet. Byudviklingen ved Langvad
Bakker rummer potentielt 250 nye boliger af forskellig type og størrelse. Derudover er
der udlagt perspektivarealer til yderlig boligudbygning nord og vest for Låsby.
Planloven fastlægger de overordnede rammer for kommunernes
detailhandelsplanlægning. Loven rummer tre ligeværdige formål, som den enkelte
kommune skal afveje i kommuneplanlægningen:
• At fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de
enkelte bydele i de større byer.
• At sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed
for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er
begrænsede.
• At skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv
butiksstruktur.
Det er jf. Kommuneplan 2016 kommunens overordnede mål for detailhandel
vedvarende at styrke den, da den har direkte indflydelse på kommunens
bosætningspotentiale. Detailhandelsudbuddet skal være velfungerende og varieret. Der
skal være gode forhold for alle trafikarter.
Samtlige grunde der ligger inden for den nuværende bymidteafgrænsning i Låsby er
bebyggede, og det er vanskeligt at indpasse en ny og moderne dagligvarebutik
inden for bymidteafgrænsningen. Etableringen af en dagligvarebutik på
1.200 m² med tilhørende parkering inden for den eksisterende bymidte vil indebære
opkøb og nedrivning af adskillige boliger og vurderes ikke at være en
gangbar løsning. Detailhandelsstrukturen i Låsby skal derfor gentænkes i forhold til at
give den bedste service til byen og understøtte byudviklingen.
På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremlægges ønsket om at etablere en ny
dagligvarebutik på Ole Rømers Vej 2. Her er det muligt at etablere en moderne butik
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med gode trafikale forhold. Den ønskede placering ligger uden for den eksisterende
bymidteafgrænsning og vil kræve en ændring af detailhandelsstrukturen. Der lægges
derfor op til en udvidelse af bymidten som illustreret nedenfor.

Udpegning af konkret placering for en ønsket ny dagligvarebutik på Ole Rømers Vej 2 samt forslag
til ændret bymidteafgrænsning i Låsby

Detailhandelsstrukturen set i sammenhæng med den igangværende og fremtidige udvikling af
Låsby
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På vegne af Rema Butiksudvikling A/S anmodes Byrådet om at igangsætte
planprocessen for en ændring af detailhandelsstrukturen i Låsby.
Til orientering skal det nævnes, at der i forbindelse med fordebatten ”Byudvikling ved
Klankballevej” tilbage i oktober 2018 blev fremsendt et stort set identisk input fra
undertegnet på vegne af Rema Butiksudvikling A/S.

Med venlig hilsen

Mette Geertsen
Projektleder / Arkitekt Cand. Arch.
Mobil: +45 3177 9437
Mail: mge@aarstiderne.dk
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Høringssvar
Låsby Borgerforening
v/ Formand
Thorkild S. Kristoffersen
Mobil:
Mail:
Låsby i juni 2019
Høringssvar Langvad Bakker
Området set i fugleperspektiv
Meget flot at så stor del bruges til rekreative fælles arealer. Der er
vand, der bliver formentlig græs, og der bør også blive plads til en
hel del planter, gerne træer. Træer der får lov at udvikle sig og
gro uden beskæring. I haverne er store træer ikke altid et gode,
men på de store fælles arealer vil de give god variation.
Men! Se afsnittet Byggegrundene.
Adgangsveje og adgangsstier
Låsby Borgerforening er særdeles skeptiske overfor ideen om, at
der i de første faser af udbygningen af Langvad Bakker ikke
etableres gode adgangsforhold for biler og andre motorkøretøjer.
Indledningsvis vil mange tunge køretøjer skulle frem og tilbage i
forbindelse med byggemodning, vejbyggeri osv. Det bliver en
voldsom oplevelse for området Klankballevej, Hovedgaden og
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Thor Langes Vej.
Den primære adgangsvej for tunge trafikanter til det nye, store
boligområde bør kun i en meget kort periode være via
Hovedgaden/Thor Lange Vej og Klankballevej. En sådan
midlertidig løsning vil være præget af manglende kapacitet, store
gener for beboerne og usikkerhed for de bløde trafikanter. Der er
simpelthen ikke plads nok til at lave fortove, cykelstier og
vejbaner. Skal der være plads til både kørende, gående og
cyklende så skal man nok overveje at nedrive enten kroen eller
kirken.
Hovedadgangsvejen for biler, motorcykler og andre motoriserede
bør være en ny vej vest om Låsby fra rundkørslen på Gl.
Silkeborgvej/Hovedvejen og til det punkt på Klankballevej, hvor
Langvad Bakker har sin vestlige grænse.
De allerfleste nye boligkvarterer har i dag kun én adgangsvej.
Ellers er nye kvarterer lukkede. Nu har man så planer om at lave
én adgangsvej og senere nok en. Det er ikke en optimal løsning.
Låsby Borgerforening lægger vægt på at der både er nemme og
sikre adgangsforhold for alle grupper af færdsel. Uanset om, man
færdes med rollator, barnevogn, cykel, gående eller som en
anden slags blød trafikant, så skal det være sikkert og enkelt.
Biler og større køretøjer skal også kunne komme til og fra
området på en nem og sikker måde.
Naturen omkring
Langvad bakker ligger med små skovområder rundt om og det
må meget gerne lykkes at gøre skoven, ådalen og boligområdet
sammenhængende.
Det ser flot ud på tegningerne med det store centrale åbne
område.
Bebyggelsen
Låsby Borgerforening håber at boligernes udformning - farver,
højder, drøjder og stilart bliver mangfoldig. Lad være at stille krav
om en særlig farveskala eller at alle skal have røde tagsten. Efter
20 år er det så meget sjovere at færdes i et mangfoldigt kvarter
end at gå en tur mellem stort set ens huse. 70-kvarterer er ikke
spændende at færdes i. Der er få overraskelser for øjnene.
Byggegrundene
Låsby Borgerforening kan ikke umiddelbart få øje på nogle store
grunde a la Vestermarken. Det er ærgerligt. Disse store grunde
er eftertragtede, og der burde kunne blive plads til nogle af dem i
Langvad Bakker.
Låsby Borgerforening finder, at byggegrundene klumpes sammen
på små arealer med ringe mulighed for både egne private arealer
og at færdes mellem husene. Det er for tæt. Brug derfor gerne en
del af det store åbne areal mellem inde i klyngerne med husene.
Klanghøj, der grænser op til den nye Langvad Bakker, er et
meget flot resultat af den tankegang og nok Låsbys mest
attraktive kvarter.
Langvad Bakkers nye naboer
Vis hensyn til Langvad Bakkers nye naboer, som er de
nuværende beboere rundt om området.
Der ligger omkring det kommende boligareal enkelte mindre
landejendomme. Ejendomme drives ikke som deciderede
landbrug, men som vi-er-flyttet-på-landet-og-har-en-hest-og-enko-eller-to-steder. Landlig idyl og ro flyttede man efter. Det må
Langvad Bakker i en eller anden grad tage hensyn til.
Institutioner
En forøgelse af antal indbyggere i den størrelse, som Langvad
Bakker giver Låsby, skal selvfølgelig følges op af et passende
antal pladser i børneinstitutioner, skole og på lidt længere sigt
mulighed for at blive gammel i Låsby.
Med venlig hilsen
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Låsby Borgerforening
Thorkild S. Kristoffersen
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Aarhus Stift
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C
Skanderborg Kommune
Plan og Byudvikling

Den 28. juni 2019
Akt.id.: 535237
Sagsbehandler:lkla/jf
Sagsnr.: 2019 - 16652

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Stiftsøvrigheden over Aarhus Stift har fra Skanderborg Kommune modtaget brev af 9. maj 2019
med orientering om nyt planforslag. Høringsperioden løber fra 9. maj 2019 til 18. juli 2019.
Stiftsøvrigheden har orienteret Skanderborg Provsti om sagen, der er ikke herfra modtaget
bemærkninger. Til brug for sagen er der indhentet en udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør.
./. Udtalelsen af 14. maj 2019 er vedlagt.
Stiftsøvrigheden tiltræder udtalelsen og henstiller, at planlægningen sikrer, at Låsby Kirke bevarer
en synlig og markant rolle i byen.

Med venlig hilsen
Lene K. Lange
fuldmægtig

Kopi til:

Låsby Menighedsråd
Skanderborg Provsti
den kgl. bygningsinspektør

tlf. 8614 5100  kmaar@km.dk  www.aarhusstift.dk
EAN nr. 5798 0008 18736  CVR nr. 39902613
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SAG

Låsby Kirke

VEDR.

Kommuneplan ´16, Tillæg nr. 16-22

Skanderborg Byråd har vedtaget at sende et forslag til en ny boligbebyggelse mv. i Låsby
i høring d. 2. maj 2019.
Kgl. bygningsinspektorat har tidligere deltaget i en dialog vedrørende udviklingen af det
nye boligområde, Langvad Bakker.
Dialogen har været centreret om behovet for at etablere mulighed for, at boligområdet
udvikles i god overensstemmelse med fredningslinierne omkring Låsby Kirke.
Herunder at sikre, at der fortsat vil være mulighed for at se Låsby Kirke fra stor afstand, i
det åbne landskab, hvor den nye boligbebyggelse skal placeres.
Kgl. bygningsinspektorat har tidligere udtrykt sympati for de tiltag, som har indgået i
planlægningen i relation til at sikre indsigt til kirken og udsyn fra kirken.
Det er med baggrund i dette forløb, at vurderingen af det udsendte høringsforslag pågår.
Tillæg nr. 16-22 har sit udgangspunkt i en ganske fin analyse af byens gamle strukturer,
af kirkens betydning som fixpunkt for området samt ikke mindst i en god forståelse af de
meget fine landskabelige værdier, som præger det landskab, der skal konverteres til et
landskab som befolkes med 250 boliger.
Høringsforslaget giver anledning til følgende konkrete bemærkninger;
Kirketorvet;
Det fremgår, at Kirketorvet i dag primært anvendes til parkering. Det fremgår også, at man
forventer, at Kirketorvet fremover vil få lov til at beholde det nuværende antal
parkeringspladser, samtidig med at muligheden for ophold for gæster til kirken og kroen
forbedres.
Det er i grunden et lille torv. Man skal jo givetvis være klar over, at Kirketorvet (og kirken)
repræsenterer en fin mulighed for at udvikle et ”kugleleje,” der vil evne at sikre en
sammenbinding og en sammenhæng mellem det nuværende Låsby og den væsentlige
tilføjelse til Låsby, der dukker op i Langvad Bakker. Det betinger, at der lægges store
ressourcer i at udvikle Kirketorvet på rette vis. Det kunne være en mulighed, at man
afholder en arkitektkonkurrcence rettet mod en spændende udvikling af Kirketorvet.
Det nye boligområde skal i første omgang traffikbetjenes fra Kirketorvet. Sidenhen skal
der etableres en ny vej vest for byen, der skal bidrage til at betjene det nye område. Det vil
være relevant at prioritere udførelsen af denne nye vestlige vejforbindelse hurtigst muligt,
således at Kirketorvet ikke udvikler sig til et større traffikalt knudepunkt i byen.
Klankballevej 7;
Det er intentionen, at den nuværende gårdbebyggelses aktuelle struktur skal bevares
delvist i forbindelse med opførelse af en ny offentlig funktion, eksempelvis en sognegård,

Kgl. Bygningsinspektør
Jens Andrew Baumann,
Baumann Arkitekter A/S
St. Sct. Hans Gade 2, 8800 Viborg
kirke@bb-w.dk / mobil 23 25 10 75 / tlf. 97 57 80 22

på grunden. Det kan være et udemærket sted at starte. Og den traditionelle gårdstruktur vil
sandsynligvis vise sig at være den rette løsning.
Men vigtigt er det især, at opførelsen af en ny bebygget struktur levner optimale muligheder for at sikre bedst mulige indsigtsmuligheder til Låsby Kirke.
I forhold til opførelsen af en ny daginstitution vil det være oplagt at udføre et adskillende
beplantningsbælte som afgrænsning på det grønne parkområde samtidigt med, at der udføres en visuel adskillelse mellem daginstitutionen og kirken. Dog kan der etableres et
styret kig mellem de to.
Etableringen af en park på det sted kan ikke prioriteres højt nok. En park vil være et smukt
og vedkommende tilskud til området omkring Låsby Kirke.

Med venlig hilsen

Jens Andrew Baumann
Baumann Arkitekter A/S

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til;
Aarhus Stift
kmaar@km.dk
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Lotte Friborg

Efternavn

Bejer

Vejnavn

Klankballevej

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar

Beboerne på Klankballevej 12 og 14 har flere bekymringer og
spørgsmål til planforslaget og vil nedenunder redegøre for dette.
Stisystem og kommende bebyggelse
Den nyligt etablerede sti forbi Klankballevej har allerede
givet store gener for beboere og dyrelivet. Vi finder det
respektløst overfor privatlivets fred at anlægge en sti samt planer
om ny bebyggelse så tæt på eksisterende beboelse.
Vedhæftet denne skrivelse er billeder af hvor tæt på
beboelse stien er anlagt samt billeder af hvordan et lignende
problem er løst på Jens Martin Knudsens vej.
Vi mener at der bør være et grønt område mellem
eksisterende beboelse og kommende byggeri på min. 50 m plus
10 m vildthegn.
Vi er uforstående overfor at byggeriet ikke har
indflydelse på dyrelivet (jævnfør udsendte rapport omkring
planforslag). Vi observerer dagligt sjældnere dyrearter såsom
agerhøns, stor hornugle samt et ynglende blå kærhøg par.
Desuden har vi flere gange set både natugle og kronvildt. Den
anlagte sti bør anlægges på den anden side af kommende
byggeri (som bør holdes 50 m plus 10 m vildthegn fra
eksisterende beboelse) for at beskytte eksisterende dyreliv mod
larm og forstyrrelser. De observerede dyrearter kræver alle en
respekt afstand. Idet Ådalen har en begrænset størrelse har
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EW5J2CO

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 1.5

fortsat fra foregående side...
dyrelivet ikke mulighed for at trække længere væk fra kommende
bebyggelse, hvorfor konsekvensen må forventes at blive de
forsvinder, da de ikke har andre alternativer. Det må også
forventes at trafikken ned ad Klankballevej samt i skoven vil øges
enormt, hvis der bygges så tæt på, hvilket vil være til stor gene
for dyrelivet.
Vejforhold til Klankballevej 12 og 14
Vi ønsker ikke at Klankballevej flyttes ej heller gøres til
villavej idet der dagligt er tung trafik i form af landbrugsmaskiner
på vejen.
Vandboringer
Da vi har egen vandboring og ikke ønsker det
anderledes, er vi nervøse for at blive pålagt at komme på offentlig
tilslutning. Hvad er planen omkring dette? Vandboringen på
Klankballevej 12 ligger kun få meter fra skel, hvilket leder hen til
vores næste bekymring, hvilken indvirkning vil ny bebyggelse
have på evt. forurening af vores drikkevand?
Kirkekig
Kirkekig skal også gælde eksisterende beboelse
Jagt på egen jord
Idet det ikke er tilladt at afgive skud indenfor en radius af 50 m fra
byzone, vil vi få væsentlig forringet forhold med den kommende
plan for bebyggelse, da byzonen rykkes helt op af vores grund.
Jagten på jorden tilhørende Klankballevej 12 udlejes i dag og det
vil betyde en væsentlig nedgang i indtægten
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Høringssvar vedr. Langvad Bakker, Låsby
Tak for en gennemarbejdet strukturplan, som helt sikkert vil bidrage til en sammenhængende byudvikling
af Låsby i de fremtidige år.
Dette høringssvar vil primært berøre trafikafviklingen til og fra Langvad Bakker, hvilket har væsentlig
interesse som beboer på Hovedgaden.
Først og fremmest er det med glæde, at det ser ud til, at vejen vest om Låsby (”omfartsvej”) ser ud til at
blive til noget. Glædeligt er det også, at beslutning om omfartsvejen er rykket længere fra i processen til når
1/3-del af udbygningen af Langvad Bakker er gennemført. Vores bekymring går dog på, hvorvidt der blot er
tale om løse politiske hensigtserklæringer, som aldrig bliver gennemført. Hvad skal der konkret til, når
Langvad Bakker er bebygget 1/3, for at vejen etableres?
Vi håber i den grad, at mange borgeres opråb igen ikke bliver tilsidesat til den tid. Hvad blev der fx af §17.4udvalgets indstilling til en stillegade på Hovedgaden med sikre overgange? De nye beboere i Langvad
Bakker vil givet vis til den tid ikke tale for en vestlig omfartsvej, da de nok vil frygte en øget trafikmængde
igennem området. Derfor bør nye beboere i Langvad Bakker ikke have indflydelse på, om omfartsvejen
etableres til den tid. Det er de nuværende beboere i Låsby, som har ytret et markant ønske om denne
løsning, hvorfor det skal efterkommes senest, når en 1/3 af Langvad Bakker er udbygget. Vi ønsker derfor
en bindende beslutning om etablering af den vestlige adgangsvej og hvorfor ikke etablere den allerede nu?
Mere om dette senere.
Hvad er der gjort af overvejelser ifht. al den tunge trafik, som alt andet lige vil opstå i forbindelse med
udbygning af området? Vi har svært ved at se, at tung arbejdskørsel igennem Hovedgaden vil harmonere
med bløde trafikanter og øvrig trafik på strækningen samt hensynet til beboerne langs Hovedgaden (50-60
boliger). Netop den tunge trafik er en voldsom støjgene for os beboere langs Hovedgaden, idet vores
boliger ligger få meter fra vejen.
Vi vil derfor henstille til, at forbuddet for gennemkørsel for tung trafik ad Niels Bohrs Vej ophæves, og at
der i stedet gives forbud for gennemkørende tung trafik ad Hovedgaden. Dette er der flere grunde til: Dels
er strækningen ad Niels Bohrs Vej ca. 100 meter kortere, men væsentligst, bliver langt færre boliger berørt
af den tunge trafik, hvis den i stedet ledes ad Niels Bohrs Vej. Langs Hovedgaden anslås der at være ca. 5060 boliger plus plejehjem, mens der langs Niels Bohrs Vej er ca. 10-15 boliger, som tilmed ligger længere fra
vejen end boliger langs Hovedgaden. Se vedlagte kortbilag 1.
Generelt set savner vi at der i trafikanalysen, samt argumentation for valg af Hovedgaden som primær
adgangsvej til Langvad Bakker, er inddraget hensynet til beboere langs Hovedgaden. Ikke alene
trafiksikkerhed men også støjhensyn. En forøgelse af trafikken med 40% langs Hovedgaden vil alt andet lige
i det daglige kunne mærkes og være til gene for beboerne på Hovedgaden. Det vil gøre det mindre
attraktivt at bo langs Hovedgaden, og et resultat heraf kan være usælgelige boliger. Dette kan i sidste ende
have den konsekvens, at der sker et generelt forfald af ejendommenes standard på strækningen, og på den
måde skabe et ”grimmere” bybillede, som ikke harmonerer med at skabe en attraktiv bosætningsby.
Anbefalingen herfra lyder derfor også, at der arbejdes med flere vejadgange til området. I den forbindelse
vil en genåbning af Elleskovvej ud til Ole Rømers Vej bestemt også være medvirkende til at flytte trafik uden
om Hovedgaden, når det foretages i samspil med hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hovedgaden,

som skal forlænge rejsetiden ad strækningen. Genåbningen af Elleskovvej berører ca. 20 boliger, hvor langt
hovedparten ikke umiddelbart ligger med beboelse direkte ud til vejen. Dette taler også for, at mere trafik
ledes denne vej fremfor ad Hovedgaden. Åbningen af Elleskovvej vil også have positive effekter for den
nordgående trafik, som i dag skal ud ad Gjernvej, hvor der er meget dårlige udsigtsforhold. Den nordlige del
af Nørregade er også uhensigtsmæssig til afvikling af trafik, idet de fleste grundejere parkerer på vejarealet.
Hvis den nordgående trafik i stedet ledes via Elleskovvej til Ole Rømers Vej, vil dette afhjælpe den
uhensigtsmæssige trafikafvikling. I den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt Nørregade lukkes, således
der ikke er adgang til Gjernvej.
Vi noterer os, at der er lagt op til en hastighedsgrænse på Hovedgaden på 40 km/t, hvilket vi i den grad ser
frem til. Vores bekymring går dog på, hvorvidt det reelt set er muligt at indrette vejen, så den får den
ønskede effekt ifht. hastighedsnedsættelse. Er der erfaringer fra andre steder med en visuel indsnævring af
vejen er nok til at ændre bilisternes vaner og få den til at sænke hastigheden? Hvis der skal foretages
fysiske tiltag for at indsnævre vejen, så bør det overvejes, at disse foranstaltninger ikke medfører øget
trafikstøj (fx riller i vejen). Uanset tidshorisonten for udbygningen af Langvad Bakker, vil vi anmode om, at
de hastighedsdæmpende foranstaltninger påbegyndes allerede nu, så os beboere langs Hovedgaden føler
os hørt. Nu er der snart gået 1½ år siden de hastighedsdæmpende foranstaltninger (chikaner) blev fjernet,
og det er til daglig gene, at hastigheden ikke dæmpes. Når hastighedsgrænsen endelig er nedsat til 40 km/t,
vil vi anbefale, at det følges op med fartkontrol og trafikmålinger.
Vi indstiller til, at den vestlige ”omfartsvej” allerede etableres nu, da dette fx også kan afhjælpe
problematikken med den tunge trafik. Et andet argument for allerede nu at påbegynde dette arbejde er, at
omfartsvejen vil være til glæde for den nordvestlige del af byen. Se vedlagte kortbilag 2, hvor det
markerede område viser, hvilke ejendomme som vil anvende omfartsvejen ved sydgående kørsel mod E45
samt øvrig trafik mod Ry, idet afstand vil være kortere ad den strækning. Derfor er det også vigtigt, at
Kirkevej tilsluttes den nye ”omfartsvej”. Det kan overvejes, om hastigheden på ”omfartsvejen” sættes til 60
km/t, idet den ikke umiddelbart ligger tæt op ad bebyggelse. Omfartsvejen vil derfor fra dagsdato allerede
være et aktiv for store dele af byen. Se kortbilag 2.
Vejstrukturen i Langvad Bakker skal også udformes således, at flest mulige finder det attraktivt at benytte
omfartsvejen til kørsel ud af byen. Sørg i den forbindelse for, at det ikke nødvendigvis er tidsmæssigt
attraktivt at benytte adgangsvejen forbi kirken, men at hastigheden i dette område fx maksimalt er 20-30
km/t, hvilket også er hensigtsmæssigt ifht. de offentlige institutioner, park, kirke og kroen i området, som
vil blive betjent af en del gående trafik. Overvej også, at omfartsvejen kan få en mere direkte forbindelse til
de i strukturplanen benævnte områder del 3 og 6.
Vi ser frem til at følge den videre udvikling af Langvad Bakker i et harmonisk samspil med den øvrige del af
byen.

Med venlig hilsen
Maria og Martin Friis Hedegaard
Hovedgaden 23, Låsby
11. juli 2019
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

11.07.2019

Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Thomas Hvidberg

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Klanghøj

Husnummer

77

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Hørringssvar til Kommuneplan 16
Hermed fremsendes kommentarer til Kommuneplan 16, Tillæg
16-22.
Den foreslåede byggehøjde og konsekvenserne heraf har en
undervurderet rolle i den nuværende kommuneplan. Hvorfor
bygge højt på bakken, når store dele af Låsby består af bakket
område faldende fra vest mod øst dækkende Klanghøj,
Rosenhøj, Bakkevej og videre mod Gl. Silkeborgvej. Således er
dette et fast præg i byen, at der mange steder er udsigt mod øst/
Aarhus. Dette lader sig gøre, når der kun er bygget i 1-1,5 etage.
Derfor er det stærkt bekymrende, at der åbnes op for byggeri i
første omgang til 8,5 meter og siden potentielt til 12,5m i en
senere omgang. Således vil en ny daginstitution ligge i bunden af
Langvad Bakker med potentielt 8,5m høje bygninger op ad
bakken mod vest, som vil de facto være væsentlig højere, når
niveauforskellen indregnes. Således foreslås, at byggehøjden
sænkes, alternativt at områder med nuværende store byggehøjde
begrænses i område 51.B.18, så alene lavere belæggende
områder får mulighed for at udnytte den store byggehøjde.
Udsigten fra Klanghøj vil samtidig blive påvirket både fra
rekreative områder og private boliger.
Trafikken på Klanghøj vil blive påvirket af gennemgående bløde
trafikanter som gående og cyklister samt knallerter mv. Således
bør lokalplanen for Langvad Bakker udformes, at det vil
Nr. Hoeringssvar1622 - Dafolo
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forekomme naturligt at anvende det nuværende stisystem på
Klanghøj ved overgangen mellem Langvad Bakker og Klanghøj.
De nuværende veje på Klanghøj er ikke optimale med øgede
bløde trafikanter, når fortove kun fremstår som græsrabatter som
ingen gående reelt anvender.
Trafikken i Låsby vil blive påvirket af det nye boligområde.
Således bør der arbejdes på at trække Elleskovvej 50 meter mod
syd de sidste 150 meter ved Ole Rømers vej og forbinde denne
vej med Ole Rømers vej for at give Langvads beboere en
alternativ vej ud af Låsby i stedet for at belaste Hovedgaden og
Aarhusvej. Dette bør kunne gøres væsentlig hurtigere og billigere
end vejen vest om Låsby. Samtidigt kan man på sigt lukke
Nørregade ved spejderhuset og udvikle området til mere attraktivt
boligområde vest for Nørregade, når Langvad er udbygget.
Område 51.R.10 ved Vestermarken er udlagt som fremtidig
rekreativt område. Landskabets former og områdets bakker ved
Låsby gør, at det ofte blæser (i hvert fald på Klanghøj). Således
er området 51.R.10 ikke nødvendigvis optimalt til rekreativt
område medmindre der laves stor beplantning mod vest.
Område 51.R.05 Sti i området mellem Klanghøj og Langvad
bakker. Dette område inkluderer i dag en naturlig å med vild
bevoksning, som udgør en naturlig overgang mellem byområde
og landområde. Med et fremtidigt boligområde på Langvad
Bakker, så bør denne å bestå, men indrettes som et fint vandløb
som det også er gjort i parken langs Bakkevej.

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

11.07.2019

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

17.07.2019

Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Navne- og adressebeskyttet

Efternavn
Vejnavn
Husnummer
Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Høringssvar til kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker,
Låsby
Beboerne på Klankballevej 12 og 14 har flere bekymringer og
spørgsmål til planforslaget og vil nedenunder redegøre for dette.
Stisystem og kommende bebyggelse
- Den nyligt etablerede sti forbi Klankballevej har allerede givet
store gener for beboere og dyrelivet. Vi finder det respektløst
overfor privatlivets fred at anlægge en sti samt planer om ny
bebyggelse så tæt på eksisterende beboelse.
- Vedhæftet denne skrivelse er billeder af hvor tæt på beboelse
stien er anlagt samt billeder af hvordan et lignende problem er
løst på Jens Martin Knudsens vej.
- Vi mener at der bør være et grønt område mellem eksisterende
beboelse og kommende byggeri på min. 50 m plus 10 m
vildthegn.
- Vi er uforstående overfor at byggeriet ikke har indflydelse på
dyrelivet (jævnfør udsendte rapport omkring planforslag). Vi
observerer dagligt sjældnere dyrearter såsom agerhøns, stor
hornugle samt et ynglende blå kærhøg par. Desuden har vi flere
gange set både natugle og kronvildt. Den anlagte sti bør
anlægges på den anden side af kommende byggeri (som bør
holdes 50 m plus 10 m vildthegn fra eksisterende beboelse) for at
beskytte eksisterende dyreliv mod larm og forstyrrelser. De
observerede dyrearter kræver alle en respekt afstand. Idet
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Ådalen har en begrænset størrelse har dyrelivet ikke mulighed for
at trække længere væk fra kommende bebyggelse, hvorfor
konsekvensen må forventes at blive de forsvinder, da de ikke har
andre alternativer. Det må også forventes at trafikken ned ad
Klankballevej samt i skoven vil øges enormt, hvis der bygges så
tæt på, hvilket vil være til stor gene for dyrelivet.
Vejforhold til Klankballevej 12 og 14
- Vi ønsker ikke at Klankballevej flyttes ej heller gøres til villavej
idet der dagligt er tung trafik i form af landbrugsmaskiner på
vejen.
Vandboringer
- Da vi har egen vandboring og ikke ønsker det anderledes, er vi
nervøse for at blive pålagt at komme på offentlig tilslutning. Hvad
er planen omkring dette? Vandboringen på Klankballevej 12
ligger kun få meter fra skel, hvilket leder hen til vores næste
bekymring, hvilken indvirkning vil ny bebyggelse have på evt.
forurening af vores drikkevand?
Kirkekig
- Kirkelig skal også gælde eksisterende beboelse
Jagt på egen jord
- Idet det ikke er tilladt at afgive skud indenfor en radius af 50 m
fra byzone, vil vi få væsentlig forringet forhold med den
kommende plan for bebyggelse, da byzonen rykkes helt op af
vores grund. Jagten på jorden tilhørende Klankballevej 12 udlejes
i dag og det vil betyde en væsentlig nedgang i indtægten, hvis
der kommer byzone helt op til vores jord. Jagten på jorden
tilhørende Klankballevej 14 tilhører ejendommens beboere og vil
blive væsentlig forringet ved skift til byzone lige opad vores
grund.

Bilag
Bilag til høringssvar
- thumbnail_IMG_2069.jpg
- thumbnail_IMG_2040.jpg
- thumbnail_IMG_2070.jpg
- thumbnail_IMG_2043.jpg
- thumbnail_IMG_2071.jpg
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

17.07.2019

Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Rolf Rødbro

Efternavn

Alstrup

Vejnavn

Klankballevej

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Høringssvar til kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker,
Låsby
Beboerne på Klankballevej 12 og 14 har flere bekymringer og
spørgsmål til planforslaget og vil nedenunder redegøre for dette.
Stisystem og kommende bebyggelse
- Den nyligt etablerede sti forbi Klankballevej har allerede givet
store gener for beboere og dyrelivet. Vi finder det respektløst
overfor privatlivets fred at anlægge en sti samt planer om ny
bebyggelse så tæt på eksisterende beboelse.
- Vedhæftet denne skrivelse er billeder af hvor tæt på beboelse
stien er anlagt samt billeder af hvordan et lignende problem er
løst på Jens Martin Knudsens vej.
- Vi mener at der bør være et grønt område mellem eksisterende
beboelse og kommende byggeri på min. 50 m plus 10 m
vildthegn.
- Vi er uforstående overfor at byggeriet ikke har indflydelse på
dyrelivet (jævnfør udsendte rapport omkring planforslag). Vi
observerer dagligt sjældnere dyrearter såsom agerhøns, stor
hornugle samt et ynglende blå kærhøg par. Desuden har vi flere
gange set både natugle og kronvildt. Den anlagte sti bør
anlægges på den anden side af kommende byggeri (som bør
holdes 50 m plus 10 m vildthegn fra eksisterende beboelse) for at
beskytte eksisterende dyreliv mod larm og forstyrrelser. De
observerede dyrearter kræver alle en respekt afstand. Idet
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Ådalen har en begrænset størrelse har dyrelivet ikke mulighed for
at trække længere væk fra kommende bebyggelse, hvorfor
konsekvensen må forventes at blive de forsvinder, da de ikke har
andre alternativer. Det må også forventes at trafikken ned ad
Klankballevej samt i skoven vil øges enormt, hvis der bygges så
tæt på, hvilket vil være til stor gene for dyrelivet.
Vejforhold til Klankballevej 12 og 14
- Vi ønsker ikke at Klankballevej flyttes ej heller gøres til villavej
idet der dagligt er tung trafik i form af landbrugsmaskiner på
vejen.
Vandboringer
- Da vi har egen vandboring og ikke ønsker det anderledes, er vi
nervøse for at blive pålagt at komme på offentlig tilslutning. Hvad
er planen omkring dette? Vandboringen på Klankballevej 12
ligger kun få meter fra skel, hvilket leder hen til vores næste
bekymring, hvilken indvirkning vil ny bebyggelse have på evt.
forurening af vores drikkevand?
Kirkekig
- Kirkelig skal også gælde eksisterende beboelse
Jagt på egen jord
- Idet det ikke er tilladt at afgive skud indenfor en radius af 50 m
fra byzone, vil vi få væsentlig forringet forhold med den
kommende plan for bebyggelse, da byzonen rykkes helt op af
vores grund. Jagten på jorden tilhørende Klankballevej 12 udlejes
i dag og det vil betyde en væsentlig nedgang i indtægten, hvis
der kommer byzone helt op til vores jord. Jagten på jorden
tilhørende Klankballevej 14 tilhører ejendommens beboere og vil
blive væsentlig forringet ved skift til byzone lige opad vores
grund.

Bilag
Bilag til høringssvar
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Kvittering for Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: AHHN2LG
Sendt d.: 17.07.2019 kl. 20:47
Besked fra kommunen: Du kan på kommunens hjemmeside finde oplysninger om, hvor hurtigt du kan regne med at
høre fra kommunen. Du får enten et endeligt svar på din henvendelse eller en kvittering for, at kommunen har
modtaget den. I kvitteringen bliver du orienteret om sagens videre forløb, og hvornår kommunen forventer, at den er
færdigbehandlet.
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mailadresse: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring
om indsigt eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger”.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.07.2019

Høringssvar på kommuneplantillæg 16-22
Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker, Låsby
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Anders Bjarnø

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Klanghøj

Husnummer

56

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Vi flyttede bl.a. til Klanghøj pga. de lukkede veje så vores børn og
vi kan færdes sikkert i området.
Vi valgte også Låsby pga. de dejlige grønne områder og den
gode størrelse på byen. Landsbyhygge om man vil.
Samtidig byder Låsby på næsten alle de faciliteter man har brug
for som børnefamilie samt nem adgang til motorvejen.
Det glæder vi os til at dele med kommende naboer i Langvad
Bakker.
Vi har læst strukturplanen og kommer her med følgende
høringssvar:

1. Der hvor den nye institution skal ligge foreslår jeg at der
bygges en form for lydafskærmning til at tage de værste skrig og
skrål fra børnene. Det kan være en lydvold af jord som sender
lyden opad.
Andre lydisolerende foranstaltninger er også velkomne.
2. Bygninger i områderne lige op til Klanghøj skal bygges et godt
stykke inde på marken, sådan ligesom mellem Klanghøj og
Kirkevej nu. Det giver en god effekt med et stort grønt område
mellem områderne. Det vil give en fornemmelse af "luft" når man
bruger stien mellem Klanghøj og det nye boligområde. Gerne ca.
min. 20 meter ud til det nye område. Det grønne område skal
være godt beplantet med flotte træer og oplyst med gadelys. Se
billeder.
Nr. Hoeringssvar1622 - Dafolo
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Man kan forestille sig at nogle huse vælger opvarmning med
varmepumper, og det støjer mere end fx et gasfyr. Derfor vil det
også kun være rimeligt med en god respektafstand.
Det er heller ikke ønskeligt for os med huse lige ud til det nye
boligområde, at folk kan se direkte ind i vores haver.
3. Hvilket leder mig videre til næste punkt som omhandler
byggehøjden. Jeg mener det er for højt at bygge i hhv. to og tre
etager lige op mod Klanghøj. Det kan komme til at give følelsen
af at være indelukket i sit eget hus hvis der ligger en høj bygning
lige ved siden af. Det kommer også til at påvirke privatlivet hvis
folk på de øverste etager kan se ned i vores haver. Og vi vil jo
gerne have et godt forhold til vores nye naboer.
4. Jeg foreslår at der max. bygges i 1,5 plan i 51.B.18 og at
kravet om max 2/5 parcelhuse i område 51.B.18 hæves til 4/5.
Jeg er bange for at de høje huse også vil komme til at skæmme
området. Det passer ikke ind i Låsby. Vi er ikke Aarhus, Viby eller
andet. Vi er Låsby og det skal være hyggeligt og passe ind med
resten af byen. Derfor skal der bygges lavt. 2 og 3 etager er alt
for højt.
5. Jeg foreslår også at de højeste bygninger bygges længst væk
fra Klanghøj. Det vil være naturligt da de højeste bygninger så vil
følge det topografiske fald der er ude på marken ned mod
Klankballevej. Det vil give en jævn linje hen over hustagene.
6. Jeg foreslår husene bliver ejerboliger. På den måde sikres det
at boligerne ikke har stor udskiftning som lejeboliger.
7. Jeg foreslår at det nye område forsynes med grøn energi. Jeg
ved ikke om man planlægger at udbygge gasnettet, men det vil
da være naturligt med et krav om fx solceller på alle huse.
8. Materialerne bør variere for at bringe forskellighed med ind i
området.Kør fx videre med muligheden for at bygge et minimum
antal træhuse i området.
9. Sæt midler af til en MTB bane i området.
10. Den fremtidige vej oppe bag Vestermarken skal absolut blive
til noget tidligt efter de første huse står færdig. Det er essentielt
for at få området til at fungere.

Bilag
Bilag til høringssvar
- IMG_2662.JPG
- IMG_2661.JPG
- IMG_2664.JPG
- IMG_2663.JPG
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Underskrift

18.07.2019
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