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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

05.04.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1149 samt kommuneplantillæg 16-23
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej samt kommuneplantillæg
16-23
Afsender
CVR-nummer

25706900

Evt. P-nummer
Navn

Dinel A/S

Vejnavn

Knudsminde

Husnummer

10

Etage
Side/Dør
Postnummer

8300

By

Odder

Høringssvar
Der står skrevet i lokalplanen at lokalplanområdet el-forsynes af
AURA energi, dette er ikke korrekt. det korrekte elforsyningsselskab er "Dinel A/S"

Bilag
Bilag til høringssvar
- Udkli.JPG

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

05.04.2019
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.05.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1149 samt kommuneplantillæg 16-23
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej samt kommuneplantillæg
16-23
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Kent Mejer

Efternavn

Larsen

Vejnavn

Gl Kirkevej

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1149
Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej samt til kommuneplantillæg
16-23.
Jeg ønsker på det stærkeste at indgive indsigelser mod at tillade
udvidelse af eksisterende kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10 i
Stilling med baggrund i følgende:

1.
Store trafikgener i villakvarter
En udvidelse af eksisterende kontorerhverv med knap 10.000
ekstra m2 vil antageligt medføre en stor udvidelse af den daglige
trafikmængde og dermed også øget trafikstøj og -forurening i
området. Endvidere vil en udvidelse af eksisterende
kontorerhverv medføre ophobning af trafikken i morgen- og
eftermiddagstimerne, hvor man som beboer vil have
komplikationer med at komme til/fra området. Det påpeges
særligt at denne udvidelse ansøges i et eksisterende villakvarter,
hvor dette ikke menes at være acceptabelt.

2.
Manglende overholdelse af kommuneplan
Der gøres der indsigelse mod, at Skanderborg Kommune ved en
evt. godkendelse af udvidelsen af eksisterende kontorerhverv
ikke respekterer den gældende kommuneplan om byggeri i
maksimalt 1 ½ etage i det pågældende område. Ved en evt.
godkendelse vil en sådan tilladelse kun blive givet til den
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fortsat fra foregående side...
pågældende matrikel, hvorfor der ikke vil være tale om en
ændring af den generelle lokalplan. Dette må derfor menes at
være forskelsbehandling af kommunens borgere.

3.
Tidligere afslag af opførelse i to etager
Skanderborg Kommune har tidligere givet afslag til opførelse af
enfamilieshus i to etager i selv samme område med henvisning
til, at Kommuneplanramme 13.B.03 tillader maksimalt 1 ½ etage i
området. Det menes derfor, at et sådan afslag skaber
præcedens, da Kommunens borgere må skulle behandles efter
de samme regler.

4.
Flytning af byggefelt
En fravigelse af det nuværende byggefelt vil fjerne udsigten for
de omkringliggende beboere samt ændre på byens eksisterende
linjer.

Med baggrund i de ovenstående gener udvidelse af eksisterende
kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10 i Stilling vil medføre, vil jeg
på det stærkeste opfordre Skanderborg Kommune til ikke at give
tilladelse til den pågældende udvidelse. Særligt med baggrund i
at der er tale om en beliggenhed i et eksisterende villakvarter.
Slutteligt vil jeg påpege, at jeg stiller mig dybt undrende og
uforstående over ikke at være blevet hørt tidligere i processen,
særligt med henvisning til Byrådsmødet d. 27. marts 2019, hvor
det nævnes af Bent Jacobsen (V) at bygherre har været i dialog
med naboer. Dog har der ikke tidligere været indledt dialog med
mig som nærliggende nabo.

Med venlig hilsen
Kent Mejer
Gl. Kirkevej 4, Stilling
8660 Skanderborg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.05.2019

Se signeringsoversigt
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